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Abstract 

This report describes the development of a cost allocation model as a basis for the calculation of 
the unit costs and the control of the total costs. At the same time the model can support decisions 
about small changes in the sales, small investments in assets and changes in the depreciation term. 
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Sam en vatting 

Dit verslag is bet resultaat van een onderzoek naar een model voor de kostenallocatie en 
-beheersing bij NS Netwerk Services. NS Netwerk Services is een leverancier van 

telecommunicatieservices aan de verschillende NS-bedrijfsonderdelen en bun dochters. 

Bij NS Netwerk Services bestaat er bij de aanvang van het onderzoek een gebrek aan inzicht in de 

kostprijs van de produkten en in de methoden voor het beheersen van de kosten. Het onderzoek 

zal zich beperken tot de "standaard"-produkten. Dit zijn alle geleverde produkten exclusief de 

specials. Het niveau van de produkten, waarvoor de kostprijs wordt bepaald, zal echter per 

hoofdprodukt verschillen. Dit komt door de gebruikte definities of het ontbreken van goede 

definities bij het bepalen van de produkten voor de kostprijsbepaling. 

Aan de hand van een aantal uit te voeren operationele activiteiten is gekomen tot de volgende 

opdrachtformulering: 

"Het ontwerpen van een kostenallocatiemodel voor de kostprijs van de standaardprodukten, 

die NS Netwerk Services levert. Daarnaast moet het model aangeven welke kostencategorieen 

voor het beheersen en verlagen van de totale kosten belangrijk zijn en welke instrumenten 

gebruikt kunnen worden voor het beheersen van de kosten." 

De eerste stap naar een oplossing voor dit probleem is de keuze van een methode, die als basis 

dient voor het model. Er is gekozen voor Activity Based Costing, want deze methode voldoet het 

beste aan de gestelde eisen en de kenmerken van NS Netwerk Services. 
Daarna zijn de stappen van deze methode uitgevoerd en verwerkt in een spreadsheetmodel. De 

uitgevoerde stappen zijn: 

1) bepalen van de activiteiten voor ABC; 

2) bepalen van de kosten per activiteit; 

3) per activiteit een kostendrager bepalen en een tarief bij deze kostendrager; 
4) doorbelasten van de kosten naar de produkten; 

Nadat het model voor het bepalen van de kostprijs van de verschillende produkten en het 

vergelijken van de werkelijke kosten met de begrote kosten gemaakt was, zijn een aantal 
scenario 's doorgerekend. 

Korte omschrijvingen van de verschillende scenario's zijn: 

1) verandering van de afzet, zowel een toe- als afname van 10%; 

2) verandering van de onderhouds- en functieherstelkosten; 
3) investering in een actief; 

4) verandering van de afschrijvingstermijn. 

De conclusies, die uit de resultaten van het model, getrokken kunnen worden, zijn als volgt te 

omschrijven: 

1) Bij bet beoordelen van de kosten en opbrengsten blijken er grote verschillen in de 

winstgevendheid van de verschillende hoofd- en subprodukten op te treden. 

Winstgevende hoofdprodukten zijn: de Vaste Verbindingen, X-400, de Specials, Telerail 
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en Mobiele Telefonie. Echter de Vaste Verbindingen zijn alleen winstgevend, omdat 

NS Netwerk Services zelf zoveel verbindingen afneemt voor de overige hoofdprodukten. 
Bij Vvbd geldt dat de lengte grote invloed heeft op de hoeveelheid winst of verlies, die er 
op een verbinding word gemaakt. Maar er geldt tevens dat hoe sneller de verbinding des 

te groter is de afstand, waarbij de winst omslaat in een verlies. Een uitzondering is de 

2 Mbps.-verbinding, waarvan het maandtarief bij geen enkele afstand rendabel is . 

Bij NSDN ontstaat vooral winst bij de lagere snelheden. 
Bij Telefonie wordt winst gemaakt op de digitale aansluitingen, maar verlies geleden op 

de analoge aansluitingen. 

2) Het bepalen van de kosten per produkt is nog niet altijd mogelijk. De reden hiervoor is 

bij de aansluitingen en verhuizingen het feit dat exacte gegevens over het aantal 
aansluitingen en verhuizingen per subprodukt ontbreken. 

Voor een aantal hoofdprodukten, zoals LAN-IC, LAN-Beheer, Special en de mobiele 

produkten ontbreekt een duidelijke definitie van de verschillende subprodukten. Een reden 

hiervoor is de ontwikkelingsfase, waarin sommige produkten zich bevinden. 

3) Uit de vergelijking van de werkelijke gegevens met de begroting geldt dat de gemaakte 

totale kosten lager zijn en wel 8,5% ten opzicht van de begrote cijfers. De opbrengsten 

zijn ook lager, namelijk 4 % . Hierdoor is het resultaat over de periode beter dan 

verwacht. Het verwachte verlies is zelfs omgeslagen in een winst. 

4) Uit de scenario's komt naar voren dat vooral de afzetvermeerdering met 10% grote 

invloed heeft op het totale resultaat. Een stijging van de afzet met 10% leidt tot een 

stijging van de ROI met 100%. 

De reden hiervoor is dat de meeste kosten vast of atbankelijk van de aanwezigheid van 

een actief zijn en dus niet variabel zijn met de afzet. Bij een betere bezetting van de 

bestaande capaciteit, leidt dus bijna de gehele extra opbrengst tot extra winst. 

De aanbevelingen voor verder onderzoek zijn: 

1) het verzamelen van gegevens over de subprodukten, zoals definities en duidelijke 

kostendragers en aantallen hiervan. Zodat aan de hand van deze gegevens de kosten, die 

nu naar een aantal hoofdprodukten gealloceerd worden, gedetailleerder gealloceerd 
kunnen worden naar de subprodukten. Het model kan dan betrouwbaardere gegevens 
opleveren voor de te nemen beslissingen. 

2) het verzamelen van gegevens, zoals aantallen aansluitingen en verhuizingen per 

subprodukt. Deze gegevens zijn nodig om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de 

eenmalige kosten van deze produkten. 
3) het bepalen van de gevoeligheid van de verschillende kostensoorten. Dus tot welke 

afzetverandering geldt de aanname dat een kostensoort niet verandert. 

4) het gebruiken van een model voor het beoordelen van grotere investeringsbeslissingen. 

Eventueel moet er een nieuw model worden ontwikkeld. 

5) het zoeken naar de relaties tussen de onderhouds- en functieherstelkosten en de 

verschillende activa. 

6) het zoeken naar mogelijkheden voor de elektronische koppeling tussen de diverse 

gebruikte bestanden en het model. 
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Inleiding 

De aanleiding van deze opdracbt was bet feit dat er bij aanvang van de afstudeeropdracbt bij de 

docbter Netwerk Services van de Nederlandse Spoorwegen (in bet vervolg af te korten: NS 

Netwerk Services) een gebrek aan inzicbt bestond in de kostprijs van de geleverde produkten. 

Hierdoor was ook niet bekend welke produkten rendabel en welke produkten verliesgevend waren. 
Tevens wilde men de kosten bebeersen om de mogelijke concurrentie te weerstaan. 

Daar de verwacbting is dat de prijzen van telecommunicatie-produkten en -diensten in de komende 

jaren zullen gaan dalen, komt de nadruk nog meer te liggen op bet bebeersen en verlagen van de 

kosten. Deze verwacbte dating van de prijzen wordt veroorzaakt door een toename van de 

concurrentie op telecommunicatiegebied. 

De gewenste situatie is die, waarin men de kostprijs kent, maar vooral de kosten bebeerst en 

natuurlijk deze kosten kan verlagen om de concurrentie te weerstaan. De verscbillen tussen de 

gewenste situatie en de beginsituatie leidden tot deze afstudeeropdracbt. 

De algemene aanpak is globaal te omscbrijven als: bet bepalen van de kostprijs volgens een 

betrouwbare methode en bet maken van een model voor bet doorrekenen van mogelijke 

toekomstscenario 's, zodat de gevolgen van kostenontwikkelingen op de kostprijs geanalyseerd 

kunnen worden. 

De opbouw van dit verslag ziet er als volgt uit. 

In boofdstuk 1 wordt een korte bescbrijving gegeven van NS Netwerk Services en baar omgeving. 

De stappen om te komen tot de uiteindelijke opdracbtformulering worden in boofdstuk 2 

besproken. 

In boofdstuk 3 wordt verslag gedaan van de bevindingen in bet eerste deel van bet onderzoek, 

namelijk de bescbrijving en de keuze van de gebruikte methode voor de kostprijsberekening en de 

kostenbebeersing. 

De basisgegevens komen in boofdstuk 4 aan de orde. Dit zijn de gegevens, die als basis dienen 

voor, zowel de kostprijsberekening als de kostenbebeersing. 

De uitleg over de opbouw van bet model wordt in boofdstuk 5 gegeven. Na een bespreking van de 

resultaten, die uit bet model volgen, zal er iets verteld worden over de implementatie bij NS 
Netwerk Services. 

Hoofdstuk 6 geeft een bescbrijving van mogelijke scenario's en van de resultaten, die bij elk 

scenario boren. 

Tot slot worden in boofdstuk 7 enkele conclusies en aanbevelingen gegeven. 
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Hoofdstuk 1. Beschrijving van NS Netwerk Services 

In dit boofdstuk wordt een bescbrijving gegeven van NS Netwerk Services (§ 1. 1.). De 

omscbrijvingen van de door NS Netwerk Services geleverde produkten staan in § 1.2. centraal. 

Tenslotte wordt in § 1.3. de omgeving van NS Netwerk Services besproken. 

§ 1.1. NS Netwerk Services 

NS Netwerk Services was tot en met 31-12-1994 een afdeling van bet CVI (= Centrum Voor 

Informatieverwerking), dat op baar beurt weer een 100% docbter van NS was. Vanaf 1-1-1995 is 

NS Netwerk Services een BV in opricbting, na 1 juni 1995 een gewone BV. Het is dan een 

meerderbeidsdeelneming van de NS-Holding. 

NS Netwerk Services is een service-unit ten beboeve van de NS-bedrijfsonderdelen. 

De missie van NS Netwerk Services is: 

"NS optimaal voorzien van telecommunicatie-voorzieningen." 

Dit wil zeggen: 

NS Netwerk Services ricbt zicb op de levering van produkten en diensten op bet gebied 

van telecommunicatie aan NS-bedrijfsonderdelen, waarbij meetbare en bebeersbare 

kwaliteit en zo laag mogelijke kosten primaire aandacbtspunten zijn. 

Het tarief, dat NS Netwerk Services voor de verscbillende standaardprodukten banteert, dient 

marktconform te zijn. De NS-bedrijfsonderdelen dienen gezamenlijk niet meer te betalen aan NS 

Netwerk Services dan zij aan PTT-Telecom zouden moeten betalen voor betzelfde 

produktenpakket. 

De tariefstructuur kwam in 1994 niet overeen met de structuur van derden. In 1995 is dit verscbil 

kleiner geworden door voor de vaste verbindingen de eigen tarieven gelijk te stellen aan die van 

PTT-telecom en door de volume- doorbelasting bij NSDN. Bij telefonie bestaat bet verscbil uit bet 

bellen via bet bedrijfstelefoonnet en bet niet los doorbelasten van verscbillende faciliteiten. 

De gevolgde strategie van NS Netwerk Services, om deze missie te bereiken, is in bet kort te 

omscbrijven als: 

- bet onder controle brengen en opscbonen van bet netwerk, 

- bet identificeren van de commercieel exploiteerbare delen, en 

- bet saneren van bet overblijvende deel. 

Het voor derden te exploiteren dee! van bet bestaande telecommunicatienet, namelijk de glasvezel 

inclusief de bijbeborende transmissieapparatuur, zal overgaan naar NS-Telecom. De missie van 

deze aparte BV is om maximale winst te bebalen door de verkoop aan derden (o.a. de 2e telecom

operator) van de bestaande overcapaciteit in de telecommunicatie-infrastructuur van de NS. 

De koperverbindingen gaan over naar Rail Infra Bebeer (RIB). RIB bebeert, in opdracbt van de 

overbeid, de totale infrastructuur, die verbonden is met bet spoor, zoals de spoorbaan met de 

bovenleiding en de treinbeveiliging en -sturing. 
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Bij deze verdeling van de kabels beeft NS Netwerk Services dus geen bestaande kabels meer in 

eigen bebeer. 

De rol van NS Netwerk Services verandert van "beheerder van telecommunicatie-infrastructuur" 
tot "systems integrator" en leverancier van telecommunicatie-diensten. De nadruk ligt op bet 
integreren van verscbillende ingekocbte en/of ingebuurde deel-systemen en -diensten tot produkten 

en/of diensten voor de klanten. Men krijgt dus meer de functie van een "bureau inkoop" en die 

van een "distributeur". 

De uitgangspositie waarin NS Netwerk Services zicb nu bevindt ziet er als volgt uit: 

* Structureel te boge kosten om tegen marktconforme tarieven te werken. De volume-

afnames door de NS zijn op bet moment te klein om de integrate kosten te dekken. r;:,;,; 6_, ~::: 
* Geen mogelijkheden om de kosten op korte termijn voldoende te verlagen. Dit komt door lfi,.,f"tc., ~t:...., 

de boge afscbrijvingskosten, die gebaseerd zijn op de bogere aanscbafprijzen van een 

aantal jaar geleden. Tevens zijn er langlopende contracten met derden gesloten, zoals voor 

Telerail. 

* Bescbikking over slecbts een beperkte markt voor NS Netwerk Services, namelijk de NS

bedrijfsonderdelen en de docbters van NS en NS-bedrijfsonderdelen. 

NS-Telecom kan we! meerdere markten bedienen. 

* De groei in de vraag zal niet groot genoeg zijn om met bet buidige produktenpakket te 

zorgen voor bedrijfseconomiscbe continu'iteit. 

Vanuit deze uitgangspositie moet NS Netwerk Services tocb een Return On Investment (ROI) van 
10% in 1997 zien te bebalen. Dit zal onder andere kunnen gebeuren door: 

* Structurele verlaging van de kosten door outsourcing van delen van bet netwerk. Er is 

ecbter maar in beperkte gevallen sprake van financiele voordelen bij outsourcing. 

* Verlaging van de exploitatiekosten. Hiervoor zijn ecbter in eerste instantie extra uitgaven 

nodig om bet bebeer en de organisatie van bet netwerk onder controle te krijgen. 

* Aan de vraagzijde kan bet gestelde doel worden bereikt door de gevraagde produkten en 

diensten aan te bieden, tegen voor NS Netwerk Services rendabele tarieven. Bij sommige 

diensten, zoals bij de telefonie, zal er differentiatie plaatsvinden van deze diensten. 

Er zijn momenteel 44 personen, exclusief inhuur, werkzaam in bet bedrijf. De organisatiestructuur 

van NS Netwerk Services is te zien in bijlage 2. 

De verantwoordelijkheden van de verscbillende afdelingen zien er als volgt uit: 

* Officemanagement (OM): Personeelsmanagement, sociaal beleid en de interne 

organisatie. 

* Servicemanagement (SM): 

* Planning en Control (P&C): 

* Accountmanagement (AM): 

Produktmanagement en strategiscb Life Cycle 

Management. 

Bestuurlijke informatievoorziening. 

Verkoopproces (zowel standaardprodukten als specials) 

en Relatiebebeer. 
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* Projecten (Proj.): Realiseren van projecten aan de technische 

infrastructuur. 

* Operations en Services (O&S): Realiseren van Service Level Agreements (SLA 's) tegen 
zo laag mogelijke kosten en bedrijfseconomisch Life 

Cycle Management. 

* Ontwikkeling & Advies (OA): Consultancy en ontwikkeling en architectuur van het 

netwerk. 

Zelf ben ik werkzaam geweest op de afdeling Planning & Control. Dit is het gearceerde vakje in 

bijlage 2. 

§ 1.2. De produkten van NS Netwerk Services 

In deze paragraaf worden korte omschrijvingen gegeven van de op dit moment geleverde 

produkten door NS Netwerk Services. De produkten en diensten van NS Netwerk Services zijn als 

volgt te omschrijven: 

Produkt = het tot stand brengen van een verbinding tussen twee of meer punten of het 

zorgen voor een aansluiting op een groter netwerk. 

Is deze aansluiting eenmaal gemaakt, dan zorgt NS Netwerk Services voor het 

beheer van het achterliggende netwerk. 

NS Netwerk Services levert dus vooral diensten en een beperkt aantal materiele produkten. Deze 

materiele produkten, zoals de modems, zijn nodig om de dienst te kunnen leveren. 

De produkten, die NS Netwerk Services levert, zijn in een aantal hoofdprodukten te splitsen: 

1. Vaste verbinding: 

Dit is een verbinding tussen twee specifieke vaste aansluitpunten, die continu beschikbaar 

is. Het produkt is dus bier de verbinding inclusief de benodigde modems. Er is 

onderscheid tussen analoge verbindingen en digitale verbindingen met verschillende 

snelheden. De snelheid van de digitale verbindingen wordt uitgedrukt in Kbps. Dit is het 

aantal Kilobytes, dat per seconde getransporteerd kan worden. 

2. NS-Datanetwerk: 

Het gaat bier om een aansluiting op een pakketgeschakeld netwerk, gebaseerd op het 

X.25-protocol. Hier heb je ook te maken met verschillende digitale snelheden. 

Het produkt is bier dus de aansluiting op het netwerk. Op dit netwerk wordt de te 

transporteren informatie in stukjes, pakketten, gedeeld en gecodeerd vervoert. Bij de 

ontvanger worden deze pakketten gedecodeerd en samengevoegd tot de originele 

boodschap. 

3. Telefonie: 

Het betreft bier een aansluiting op een PABX-centrale (=Private Automatic Branch 

eXchange) van het NS telefoonnetwerk. Dit is dus een pure dienst zonder materieel 

object. 

Er is ook bier onderscheid tussen analoge en digitale aansluitingen. 
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4. X-400 Service: 
Dit is een dienst ten behoeve van bet uitwisselen van elektronische berichten tussen 
verschillende personen en systemen, dit is dus een E-mail-achtig produkt. 

Echter om gebruik te kunnen maken van de X-400 service, is ook een netwerkaansluiting 

op een LAN nodig. 
5. Local Area Network-Beheer (LAN-Beheer): 

Het gaat bier om bet beheer van LAN' s, zoals bet maken en beheren van een 

nummerplan. 

6. Local Area Network-Interconnect {LAN-IC): 

Het gaat bier om bet koppelen van verschillende LAN 's, zodat er een "landelijk netwerk" 

ontstaat. Indien een LAN op dit netwerk aangesloten is, kan vanuit dit LAN met systemen 
op alle aangesloten LAN 's gecornrnuniceerd worden op een wijze alsof deze systemen tot 

bet betreffende LAN behoren. Er warden door NS Netwerk Services aansluitvoorwaarden 

opgesteld, waaraan een LAN moet voldoen voordat men wordt aangesloten op LAN
InterConnect. 

Voor alle produkten geldt, dat de verbindingen )open tot de verdeler in bet gebouw. 

De gebouwbekabeling en randapparatuur zijn voor rekening van de afnemer. 

De verdere indeling van deze hoofdprodukten in subprodukten wordt gegeven in bijlage 4. In deze 
bijlage staan bij bet hoofdprodukt Telefonie ook nog de verkeersklassen en faciliteiten vermeld, 

deze worden echter in 1995 nog niet los doorbelast. 

Naast deze standaardprodukten levert NS Netwerk Services nog een aantal produkten en diensten, 

die niet tot deze standaardprodukten gerekend worden. Het gaat hierbij om de volgende produkten 

en diensten: 

1) Stedelijk Netwerk Utrecht (SNU); 

2) Specials; 

3) Mobiele communicatie, dit is per 1-1-1995 een standaardprodukt geworden. 

Ad 1) Dit produkt valt vanaf januari 1995 onder LAN-IC. Het SNU verbindt de LAN 's in 

Utrecht met elkaar. 

Ad 2) Dit zijn Speciale projecten, die in opdracht van andere NS-bedrijfsonderdelen uitgevoerd 

worden, maar die niet tot de bovengenoemde standaardprodukten behoren. Deze projecten 

worden uitgevoerd aan de hand van een opgestelde offerte. Er kan bij deze projecten 

echter wel gebruik worden gemaakt van de standaardprodukten. 

Ad 3) Mobiele cornrnunicatie hoort pas sinds januari 1995 bij NS Netwerk Services. De exacte 

definities van de verschillende produkten zijn nog niet bekend, maar de tot nu toe 
gehanteerde indeling is als volgt: 

a) Portofonie, onder andere de portofoons van de conducteurs en de spoorwegpolitie; 

b) Telerail, de verbinding tussen de machinisten en de verkeersleiding; 

c) Mobiele Telefonie, onder andere de semafoons en autotelefoons. 
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Voor alle geleverde standaardprodukten, zijn servicelevels gedefinieerd. Voor de mobiele 

produkten zijn ze in ontwikkeling. Het gaat hierbij om gegevens over: 

- beschikbaarheid van bet produkt of de dienst; 

- storingen (Mean Time Between Failures (MTBF), functiebersteltijd, responsetijd); 

- gepland onderboud; 

- de levertijd van nieuwe aansluitingen. 

Deze servicelevels dienen meetbaar, controleerbaar en bebeersbaar te zijn. De afdeling "Service 

Management (SM)" boudt toezicbt hierop. 

De opbouw van de tarieven staat vermeld in tabel 1.1 .. Het gaat bier om maandtarieven, exclusief 

de eenmalige tarieven voor bet aansluiten en verbuizen van een verbinding of aansluiting. 

Tabel 1 1 · De tariefstructuur van de produkten ... 
? 

Hoofdprodukt 
,l{JW?[<,,,.U..-~'J<' . 

,, NV' 1 . (Vlh/' Tariefopbouw 

/ 
Vaste Verbinding Verbinding + afstandscategorie opgebouwd uit vast deel en tarief per km. 

NSDN Aansluiting + volume-doorbelasting. 

Telefonie / PABX Aansluiting (incl. vast deel voor volume) + doorbelasten van de externe 
gesprekskosten op basis van nacalculatie. 

X-400 Aansluiting. 

LAN-Bebeer Wordt niet meer gefactureerd in afwacbting van ontwikkeling LAN-IC. 

LAN-IC Afhankelijk van type router en servicelevel. 

Special Op offerte-basis. 

Portofonie Portofoon. 

Telerail Vast voor de infrastructuur en per treinradio. 

Mobiele Telefonie Losse produkten doorbelasten. 

§ 1.3. De omgeving van NS Netwerk Services 

Na de bescbrijving van NS Netwerk Services en haar produkten zal in deze paragraaf de directe 

omgeving van NS Netwerk Services worden bescbreven. Deze directe omgev_ing van NS Netwerk 

Services bestaat uit klanten (§ 1.3.1.), leveranciers (§ 1.3.2.) en de overbeid (§ 1.3.3.). 

§ 1.3.1. De klanten 

De klanten (± 150) zijn onder te verdelen in: 

1) de NS-bedrijfsonderdelen; 

2) de dochters van de NS-holding ( = meerderheidsdeelnemingen). 
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De verschillende NS-bedrijfsonderdelen en de dochters zijn, samen met hun verhouding tot de NS

holding, weergegeven in de organisatiestructuur van de NS-holding (bijlage 3). 

De omzet, in geld uitgedrukt, is in het beginjaar 1994 bijna in z 'n geheel afkomstig van de NS

bedrijfsonderdelen. 

De relatie tussen de NS-bedrijfsonderdelen en NS Netwerk Services, is te omschrijven als die 

tussen een klant en een verplicbte leverancier. Er is dus sprake van gedwongen winkelnering. 
Deze situatie zal ecbter in de loop van de tijd verdwijnen. 

Zolang er ecbter sprake is van deze situatie zijn er voor de produkten, 'die NS Netwerk Services 

levert geen concurrenten. De concurrentie heeft indirect wel invloed op NS Netwerk Services, 

omdat men marktconforme tarieven moet hanteren. Tevens dient de service goed te zijn, want is 

dit niet bet geval dan zal de klant gaan klagen. Deze klachten leiden ertoe dat de klanttevredenheid 

zal afnemen. 

Deze klanttevredenheid is een van de kritieke succesfactoren waarop NS Netwerk Services wordt 

beoordeeld door de NS-Holding. De kritieke succesfactoren (KSF) zijn, in volgorde van 

belangrijkheid: 

1) de ROI (10%); 

2) de tevredenheid van de klanten; 

3) de tevredenheid van bet personeel. 

De verwacbte marktontwikkelingen, waarmee NS Netwerk Services te maken krijgt, zien er als 

volgt uit: 

* De druk OP. de kosten, als gevolg van noodzakelijke bezuinigingen binnen de NS, en het 

feit dat NS-bedrijfsonderdelen voor het eerst geconfronteerd worden met de kosten van 

telecommunicatie-voorzieningen, zullen leiden tot een verlaging van de omzet, vooral van 

de telefonie, want dit produkt is het eenvoudigst te verminderen. 

* Een verscbuiving van NSDN naar Vaste Verbindingen. Deze verscbuiving wordt 

veroorzaakt door het feit dat klanten, die de meeste informatie versturen tussen vaste 

punten voordeliger uit zijn met een vaste verbinding in plaats van een NSDN-aansluiting. 
Het omslagpunt voor de keuze tussen een vaste verbinding en een permanente (PVC) 

NSDN-aansluiting is afhankelijk van de snelheid en de afstand. Maar boven de 23 Mb. 

per maand is een vaste verbinding altijd goedkoper dan een NSDN-aansluiting als men 

maar tussen twee punten data verstuurd. 

* Stijgingen van de vraag naar datacommunicatie-produkten (wereldwijd: 10-20% per jaar). 

* Een differentiatie van de geleverde telefoniediensten, zoals meer verscbillende diensten. 
* Uitbreiding van de mobiele diensten zowel in bet aantal verscbillende produkten als in de 

vraag per type produkt. 

Deze veranderingen in de vraag naar produkten bebben ook gevolgen voor de kosten van NS 
Netwerk Services. Men moet namelijk meer investeren in uitbreidingen van bet netwerk of in het 

buren van capaciteit bij onder andere PTT-Telecom. Deze extra investeringen zijn het gevolg van 

de incompleetheid van de NS-netwerken of van de vraag naar nieuwe produkten. 
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§ 1.3.2. De leveranciers 

NS Netwerk Services heeft met verschillende leveranciers te maken. Men wil nog sterker dan NS 

vroeger gaan samenwerken met voorkeursleveranciers. Met deze leveranciers wordt dan een 

vertrouwensrelatie opgebouwd. De reden hiervoor zijn de vaak complexe, technische produkten, 

die NS Netwerk Services afneemt. 

Voor de verbindingen, bet belangrijkste deel van de benodigde infrastructuur, heeft NS Netwerk 

Services keuze uit drie leveranciers, namelijk: 

* Rail Infra Beheer voor koper-verbindingen; 

* NS-Telecom voor glasvezel-verbindingen; 

* PTT-Telecom voor zowel koper- als glasvezel-verbindingen. 

Echter indien al deze leveranciers niet kunnen leveren wat men nodig beeft, dan kan men eigen 

kabels gaan leggen. Dit zal echter niet snel gebeuren vanwege de boge kosten, die hieraan 

verbonden zijn. Alleen op zeer specifieke, drukbezette lijnen en bij de mogelijkheid tot meeleggen 
met derden (PTT, NS-Telecom en Defensie) of met andere projecten van NS (Rail-21) zou men 

kunnen overwegen tot deze optie. 

Naast de grote post van de verbindingen zijn hieronder van een aantal belangrijke leveranciers bun 
geleverde produkten en diensten weergegeven. Een uitgebreider overzicht, per boofdprodukt, is te 

zien in bijlage 5. De gebruikte afkortingen staan in bijlage 1 vermeld. 

Leverancier: 

- Data en Telecom Services (DTS): 

Onderhoud en functieherstel aan de activa en bet zorgen voor de fysieke 

werkzaamheden, inclusief de benodigde apparatuur, bij nieuwe aansluitingen en 

verhuizingen van de verschillende produkten. 

- PTT/Unisource: 

Leveren van verbindingen, onderhoud en functieherstel aan telefooncentrales en bet 
leveren van abonnementen voor verschillende produkten. 

- Centrum voor Informatievoorziening (CVI): 

Bemannen van de helpdesk en bet leveren van allerlei diensten op bet gebied van de 

informatievoorziening. 

De helpdesk is bet eerste aanspreekpunt voor klanten met klachten over en storingen 
van de door NS Netwerk Services geleverde produkten en diensten. 

§ 1.3.3. De overheid 

Naast de leveranciers en klanten heeft men ook nog te maken met de overbeid. Rail Infra Beheer 

is namelijk verantwoordelijk voor bet beheer van de koperkabel en doet dit in opdracht van de 

overheid. Van groot gelang hierbij is de naleving van de milieu-eisen, die onder andere betrekking 

hebben op bet verwijderen van asbest uit brugkokers. Dit zijn de kokers, waarin thans de kabels 

liggen. 
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Hoofdstuk 2. Opdrachtformulering 

In dit hoofdstuk zal de afstudeeropdracht worden geformuleerd (§ 2.1.). Daarnaast wordt in § 2.2. 
een typering van het soort onderzoek gegeven. 

§ 2.1. Opdrachtformulering 

Zoals in de inleiding vermeld, bestaat er bij NS Netwerk Services een gebrek aan inzicht in de 

kostprijs van de produkten en de methoden voor het bebeersen van de kosten. In de gewenste 

situatie is de kostprijs bekend en de methode(n) om de kosten te bebeersen en te verlagen ook. 

De integrale kostprijs zal men gebruiken voor het nemen van toekomstige assortiments

beslissingen. 
Voor het accepteren van een klantenorder geldt in sommige gevallen dat alleen de variabele 

produkt-kosten van belang zijn, want iedere extra afzet zal, als de variabele produkt-kosten 

eenmaal gedekt zijn, bijdragen aan bet dekken van de vaste kosten. Deze afweging mag alleen 

gemaakt worden voor produkten met een vast tarief, dat gebaseerd is op een integrale kostprijs, 

zoals bijvoorbeeld bij de vaste verbindingen. Voor nieuwe produkten zonder vastgesteld tarief kan 

men deze vergelijking niet maken, want dat leidt tot een bederving van de eigen markt. Het tarief 

moet dan zowel de vaste als de variabele kosten omvatten. De tarieven van derden zijn een goede 

leidraad voor NS Netwerk Services, want klanten moeten deze tarieven betalen als men niet via 

NS Netwerk Services diensten en/of produkten aanscbaft. 
De beheersing van de kosten is nodig, omdat naar verwacbting de prijzen door de verhevigde 

concurrentie onder druk zullen komen te staan. Bij bet beheersen is bet niet alleen van belang dat 

men de verscbillen tussen de begroting en de werkelijke kosten weet, maar ook stuurvariabelen 

kent waarmee je kunt sturen. 

Om dit doel te kunnen bereiken is opdracbt gegeven tot bet uitvoeren van de afstudeeropdracht. 

Het onderzoek zal ecbter beperkt blijven tot de "standaard"-produkten. Omdat de produkten in de 

categorie "special" zeer divers zijn, is een goede omscbrijving van deze produkten niet mogelijk. 
Bij de "specials" worden alleen de totale kosten vergeleken met de totale opbrengsten. 

De standaardprodukten, zoals bij het onderzoek betrokken, zijn de Vaste Verbindingen, NSDN, 

Telefonie, LAN-Beheer, LAN-IC, X-400, Portofonie, Telerail en Mobiele Telefonie. 

Om bet probleem op te lossen zijn een aantal operationele activiteiten nodig. Deze operationele 

activiteiten zijn als volgt te omschrijven: 

A) Bepalen van een betrouwbare methode voor bet berekenen van de kostprijs en de 

bebeersing van de kosten. 

B) Het ontwerpen van een model voor de kostprijs en de kostenbebeersing. Misscbien zijn er 
meerdere modellen nodig. 

C) Het analyseren van de kostprijs en deze vergelijken met de marktconforme tarieven van 

NS Netwerk Services. 
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D) Bepalen en doorrekenen van scenario's, die mogelijke veranderingen in de toekomst 

beschrijven. Tevens bet analyseren van deze uitkomsten. 

Deze operationele activiteiten vormen de afstudeeropdracht, die als volgt is te formuleren: 

"Het ontwerpen van een kostenallocatiemodel voor de kostprijs van de 

standaardprodukten, die NS Netwerk Services levert. Daarnaast moet het model aangeven 

welke kostencategorieen voor bet beheersen en verlagen van de totale kosten belangrijk 
zijn en welke instrumenten gebruikt kunnen worden voor bet beheersen van de kosten." 

De produkten van deze afstudeeropdracht zijn dus een of meerdere modellen voor de 

kostenallocatie, kostprijsberekening en de kostenbeheersing. Tevens wordt een analyse gemaakt 
van de opbouw van de kostprijs, de mogelijke ontwikkelingen hierin, en de vergelijking van de 

kostprijs met de huidige marktconforme tarieven van NS Netwerk Services. 

§ 2.2. Het soort onderzoek 

Met definities en kenmerken van verschillende typen van onderzoek uit het dictaat van MTBO [6] 

is bet uit te voeren onderzoek omschreven. 

Het geheel heeft een verkennend karakter, daar de relaties tussen de produkten en de gemaakte 

kosten onderzocht moeten worden. Het gaat hierbij om de vraag welke produkten, direct of 

indirect, welke kosten veroorzaken. 
Verschillende karakteristieken van de produkten bepalen de hoogte en de structuur van de 

kostprijs. 

Tevens moet de methode voor bet berekenen van de kostprijs van de verschillende produkten 

bepaald worden. De vraag is dus of men kan volstaan met een eenvoudige methode, bijvoorbeeld 

de opslagmethode, of dat er een uitgebreidere methode, bijvoorbeeld ABC, gebruikt moet worden. 

De activiteiten, die gebruikt worden om te achterhalen welke methode in deze situatie het beste is, 
zijn: - een analyse van de opbouw van de totale kosten; 

- gesprekken over de verschillende activiteiten, die uitgevoerd worden, voordat een 
produkt geleverd is, en 

- aan de hand van gesprekken bepalen van het soort beslissingen, dat NS Netwerk 

Services wil nemen met de uitkomsten van het model. 

Het resultaat van dit onderzoek moet dan aangeven welke methode voor bet bereiken van de 

gestelde doelen in deze situatie bet beste aansluit bij de kenmerken van NS Netwerk services en de 

gestelde eisen. 

In de bestaande situatie is er sprake van onbekende kostprijzen. De ideale situatie is, dat er exacte 
kostprijzen bekend zijn. Dit is echter een onhaalbare situatie, want een deel van de kosten zijn 
alleen met zeer veel inspanningen toe te rekenen aan bet juiste produkt. Dit zorgt ervoor dat de 

kosten van bet verzamelen van gegevens voor het correct verdelen groter zijn dan de mogelijke 

winst bij deze correctere indeling. Daarom is bet bet beste om de kostprijs zo dicht mogelijk te 
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benaderen met een betrouwbare methode. 

Het onderzoek heeft eveneens een empirisch karakter. Er zullen namelijk zaken worden 

waargenomen en ervaringen van andere mensen worden gebruikt, die leiden tot het vinden van 

relaties tussen kosten en produkten. 

Het ontwerpgerichte karakter van het onderzoek komt naar voren bij het ontwerpen van een of 

meerdere modellen voor de kostprijsbepaling en de kostenbeheersing. 
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Hoof dstuk 3. Be paling van de te gebruiken methode 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe een onderliggende methode voor bet model is gekozen. 
Aan de hand van literatuur over de verschillende kostencalculatie-methoden [l], [2], [5], [7], 

waarvan in bijlage 6 een korte samenvatting is gegeven, en de in § 3.1. vermelde doelstellingen 

van bet model en de kenmerken van NS Netwerk Services, is een keuze gemaakt voor de te 

gebruiken methode (§ 3.2.). 

§ 3.1. De situatie bij NS Netwerk Services 

De doelstellingen van bet model en de kenmerken van NS Netwerk Services zijn de 

uitgangspunten voor de keuze van de te gebruiken methode. 

De doelen van bet model zijn als volgt te omschrijven: 

1) Bepalen van de kostprijs van een produkt (per eenheid). Hierbij moeten de veranderingen 

in de kostprijs zichtbaar worden, die bij bet doorrekenen van incidentele veranderingen 

van bepaalde kosten optreden. 
2) Het vergelijken van de geplande kosten met de werkelijke kosten van een produkt in een 

periode (per produkttype). 

3) Het ondersteunen van strategische beslissingen. Zoals beslissingen over bet assortiment. 

4) Het sturen van de verschillende afdelingen, vooral Operations & Services, op basis van de 

kosten, die nodig zijn voor een extra produkt ( = variabele produktkosten). 

De variabele produktkosten zijn de aansluitkosten en verhuiskosten. Voor een deel zullen 

de onderhouds- en functieherstelkosten ook afhankelijk zijn van de bezettingsgraad. Deze 

relatie is buiten beschouwing gelaten omdat de meeste kosten voor onderhoud en 

functieherstel zijn athankelijk van bet in gebruik hebben van een actief. Op de 
aansluitkosten en verhuiskosten wordt in § 5.2.1. verder op in gegaan. 

Naast deze doelstellingen van bet model zijn kenmerken van de kostenopbouw en bet 

produktassortiment van NS Netwerk Services van belang. 

Het gaat dan om de volgende kenmerken: 

1) Een groot deel van de totale kosten (± 85 % ) is direct toe te rekenen aan de 

hoofdprodukten. 

2) Van deze toe te rekenen kosten is een groot gedeelte vast of afhankelijk van een bepaald 

actief. Het gaat dan vooral om de kapitaallaste~n de onderhoudscontracten. ( ~ dw--. + ~) 
3) De personeelskosten omvatten ± 75 % van de indirecte kosten (± 15 % van bet totaal). 

Een deel van deze in de begroting aangeduide apparaatskosten is via uitgevoerde 

activiteiten toe te wijzen aan de hoofdprodukten. Het gaat dan vooral om de 

personeelskosten van de afdeling Operations & Services. Daarnaast heb je nog de 

indirecte personeelskosten van de overige afdelingen. 
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4) De hoofdprodukten zijn te omschrijven als heterogene produkten. Binnen een 

hoofdprodukt heb je echter te maken met homogene subprodukten. Bij deze verdeling is 
vaste verbinding een hoofdprodukt en een normale analoge 2-draadverbinding een 

subprodukt. 
5) Het hoofdprodukt "Vaste Verbinding" wordt gebruikt door NSDN, Telefonie, LAN-IC, 

Portofonie en Telerail. 

De percentages, genoemd onder 1) en 3), zijn gehaald uit de begroting van 1995. 
~ o,tl- ~ 

Jw[,£,~ 
\JVl.id,v-- " 

" \.,) UJ\/i . § 3.2. De keuze van de methode 

Aan de hand van de doelstellingen van bet model, de kenmerken van NS Netwerk Services en 

natuurlijk de eigenschappen van de verscbillende bestaande methoden is een keuze gemaakt voor 

een bepaalde methode. 

Het doe! van bet model is op de eerste plaats bet bepalen van de kostprijs. Wil je de kostprijs van 

elk produkt gaan gebruiken voor bet vergelijken met de bijbeborende tarieven en voor het nemen 

van beslissingen over bet assortiment, dan moeten alle kosten naar de produkten worden 

toegerekend. Dit leidt tot de keuze voor bet gebruik van een integrale methode. De volgende 5 

methoden voldoen aan de gestelde eisen: 

1) de delingscalculatie; 

2) de equivalentiecijfer-methode; 

3) de toeslag- of opslag-calculatie; 

4) de kostenplaatsmethode; 

5) Activity Based Costing. 

De andere methoden, die in bijlage 6 besproken zijn, vallen af, omdat bet geen integrale methoden 
zijn. q-,~ <.., VJ.d.. ~ ~ 

De overige eisen, die aan bet model en dus de onderliggende methode worden gesteld, zijn als 

volgt te omscbrijven: 

- de toepasbaarheid bij meerdere produkten, want je hebt te maken met meerdere 

heterogene produkten. 
- de mogelijkheid voor efficiencybewaking, de werkelijke kosten moeten vergeleken kunnen 

worden met de geplande kosten. 

- de nauwkeurigbeid moet verscbillen van nauwkeurig voor de kostprijs (per eenheid), en 

wat grover voor de efficiencybewaking (per hoofdprodukt). 

- het kunnen werken met indirecte kosten, echter bet aandeel van de indirecte kosten is bij 

NS Netwerk Services niet erg groot (± 15%). 

De beoordeling van de vijf bovengenoemde methoden met betrekking tot deze eisen, zijn 

weergegeven in tabel 3 .1 .. 
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Tabet 3.1. Overzicht van de beoordeling van de kostencalculatiemethoden 
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1) bruikbaar bij meerdere produkttypes -- -- --/+ + ++ ++ 

2) efficiencybewaking -- -- --/+ V + + y 

3) nauwkeurigheid -- -- -- --/+ + ++ 

4) toepasbaar bij veel indirecte kosten a) a) -- -- + + 

5) eenvoudig ++ + + --/+ --
a) Deze methode maakt geen ondersche1d tussen d1recte en mdirecte kosten ,.v(JYI' fJ 

{::__1::.-- \N{l lY' ~\-

De eisen staan in tabel 3. I. in volgorde van belangrijkheid vermeld. De belangrijkste eis is de f"': I 7!' 
toepasbaarheid bij meerdere heterogene produkten, omdat je hiermee te maken hebt en er dus niet +v 
onderuit kunt. Daarna komt de mogelijkheid voor bet vergelijken tussen de begroting en de ~l ~~ 
werkelijke gegevens. Dit is namelijk een van de doelstellingen van bet model. Hetzelfde geldt \1'\PbWr- · 
voor de nauwkeurigheid. ~ 

De belangrijkheid van de 4e eis is veel kleiner, omdat de indirecte kosten een relatief klein deel 
van de totale kosten omvatten. Hetzelfde geldt voor de eenvoud van de methode. Als je kijkt naar 
deze volgorde en de beoordeling van de verschillende methoden blijkt, dat ABC bet beste aan de 

gestelde eisen voldoet. 

Om te kijken of ABC ook toepasbaar en succesvol is in deze organisatie, is de quick scan van 

Drs. L.W. Harteveld [4] uitgevoerd. De gegevens van dit onderzoek staan vermeld in bijlage 7. 

De conclusies, die uit de quick scan kunnen warden getrokken zijn: 

1) ABC is zinvol voor de organisatie (kengetal 1 is 6,8); 

2) ABC kan succesvol warden geimplementeerd (kengetal 2 is 6, 7). 

De kengetallen zijn niet erg hoog, maar toch zal ABC warden toegepast als onderliggende 

methode voor bet model. 
In bijlage 8 wordt, aan de hand van Iiteratuur [2], [3], [5], [7], een korte omschrijving van 

Activity Based Costing gegeven. 
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Hoof dstuk 4. Verzamelen van de gegevens 

In dit hoofdstuk worden de basisgegevens van het te ontwerpen model beschreven. 
Deze gegevens zijn in een aantal groepen te verdelen, namelijk: 

A) de produkten (§ 4.1.); 

B) de kosten (§ 4.2.); 

C) de activiteiten (§ 4.3.); 

D) de kostendragers (§ 4.4.). 

§ 4.1. Produkten 

De produkten, waarvoor de integrate kostprijs wordt berekend, zijn die uit § 1.2 .. Per 

hoofdprodukt is in tabel 4.1. aangegeven in welke eenheid de integrate kostprijs wordt vergeleken 

met de bijbehorende tarieven of opbrengsten. 

Tabel 4.1. De produkten en hun eenheid 

Hoofdprodukt Eenheid voor vergelijking kosten en opbrengsten 

Vaste Verbinding Verbinding van gemiddelde lengte per subprodukt 

NSDN Aansluiting per subprodukt 

Telefonie Aansluiting per subprodukt 

X-400 X-400-aansluiting 

LAN-Beheer Hoofdprodukt 

LAN-IC Hoofdprodukt 

Special Hoofdprodukt 

Portofonie Hoofdprodukt 

Telerail Hoofdprodukt 

Mobiele Telefonie Hoofdprodukt 

De eenheden uit bovengenoemde tabel komen niet altijd overeen met de tariefstructuur zoals in 

tabel 1. 1. van § 1.2. weergegeven. De redenen hiervoor zijn: 

1) bij de kosten van de vaste verbindingen is de opbouw in afstandscategorieen is niet 

mogelijk; 

2) bij de produkten LAN-Beheer tot en met Mobiele Telefonie ontbreken de benodigde 

gegevens om op het niveau van de tariefeenheid, de kosten te bepalen. Bij deze 

hoofdprodukten worden alleen de totale kosten vergeleken met de totale opbrengsten. 
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§ 4.2. Kosten 

Voor bet eerste doel van bet model, namelijk bet bepalen van de integrale kostprijs, moeten 
volgens ABC budgetten en bet bijbeborende gebudgetteerde aantal eenheden van uitvoering, als 
inputgegevens worden genomen. De gegevens, die bet beste aan deze eisen voldoen zijn de 

gegevens uit de begroting van 1995. Een bijkomend voordeel van deze gegevens is dat alle 

buidige boofdprodukten zijn meegenomen, in de jaarrekening van 1994 is dit niet bet geval. De 
mobiele boofdprodukten, die NS Netwerk Services pas sinds begin 1995 levert, zijn in de 

jaarrekening van 1994 niet meegenomen. 

De verscbillende posten uit de begroting zijn in een aantal kostencategorieen ingedeeld, zodat er 

een beperkter aantal categorieen, ieder met een grotere omvang, ontstaat. Een overzicbt van de 

kostencategorieen en de bijbeborende bedragen is weergegeven in tabel 4.2 .. De verbinding tussen 
deze kostencategorieen en de regels uit de begroting is te zien in bijlage 9. 

Tabel 4.2. De kostencategorieen. 

Nr. Kostencategorie Bedrag Percentage 

1 Lease 943.000,00 1,15 % 

2 Onderboud (extern) 3.025.000,00 3,68 % 

3 Functieberstel (extern) 4.570.400,00 5,56 % 

4 Abonnementen (op lopende contracten) 21.362.500,00 26,01 % 

5 Mutaties van de Infrastructuur 1.050.200,00 1,28 % 

6 Mutaties door nieuwe Klantenorders 3.069.500,00 3,74 % 

7 Overige Opdracbten 2.257 .000,00 2,75 % 

8 Overige Uitvoeringskosten 6.965.400,00 8,48 % 

9 Reserve Uitvoeringskosten 3.600.000,00 4,38 % 

10 Afscbrijvingen 18.392.000,00 22,39 % 

11 Personeelskosten 8.027 .500,00 9,77 % 

12 Overige Apparaatskosten 1.987.500,00 2,42 % 

13 Reserve Apparaatskosten 500.000,00 0,61 % 

14 Rente 6.391.000,00 7,78 % 

Totaal 82.141.000,00 100,00 % 

Van de in tabel 4.2. vermelde categorieen zijn er een aantal, die te verdelen zijn naar de 

hoofdprodukten. Het niveau van de kosten is nog niet gesplitst in produkt- en produkttype-kosten. 

Het gaat daarbij om de kostencategorieen 1 tot en met 10 en 14. Dit is 87,20% van de totale 
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kosten. Voor de overige is bet opdelen naar hoofdprodukten niet rechtstreeks mogelijk. Deze 

toedeling zal moeten gebeuren aan de hand van verschillende activiteiten. Dit geldt voor de 
personeelskosten, de overige apparaatskosten en reserve apparaatskosten. 
De reserves, die als aparte kostencategorie zijn opgenomen, worden meegenomen in de 

berekeningen, want bet gaat om kosten, die men wel verwacht te maken maar nog niet in te delen 

waren ten tijde van bet opstellen van de begroting. 

§ 4.3. Activiteiten 

Per afdeling zijn de activiteiten bepaald. De activiteiten zijn gehaald uit de urenbegroting voor 

1995. De activiteiten uit deze urenbegroting zijn samengevoegd in een aantal samengestelde 

activiteiten. De activiteit II Algemeen II omvat de activiteiten, die: 

1) een beperkt aantal uren worden uitgevoerd; 

2) een algemeen karakter hebben (strategie NS Netwerk Services); 

3) betrekking hebben op indirecte uren, bijvoorbeeld uren voor overleg. 

Naast deze activiteiten zijn nog de activiteiten 11 Capaciteitsgebruik 11 Hoofdprodukt X 11
" 

opgenomen. Deze activiteit omvat bet gebruik van capaciteit van de huidige infrastructuur. 

In tabel 4.3 . zijn de verschillende activiteiten en bet niveau van de activiteit weergegeven. 

Tabel 4.3. De activiteiten 

I Activiteit I Niveau v/d activiteit I 
Aansluiting/Verhuizing "Hoofdprodukt X" Produkt 

Capaciteitsgebruik 11 Hoofdprodukt X" Produkttype 

Produktontwikkeling "Hoofdprodukt X" Produkttype 

Produktpromotie Produkttype 

Offerte-atbandel ing Produkttype 

Contract-atbandel ing Produkttype 

Facturering Produkttype 

Personeel Plant 

Algemeen Plant 

De activiteiten op produkt-niveau zijn de activiteiten, die rechtstreeks verbonden zijn met bet 
verwerken van een klantenorder. 

De activiteiten op produkttype-niveau zijn de activiteiten, die uitgevoerd worden voor een 

produkttype ( = hoofdprodukt). 

De capaciteitskosten zijn op produkttype-niveau, want per produkttype wordt een bepaalde soort 

capaciteit gebruikt. 
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De activiteiten "Offerte-afhandeling", "Contract-afhandeling" en "Facturering" zijn op 
produkttype-niveau, omdat deze bandelingen per klant worden uitgevoerd maar als er niet naar 

een factuur gekeken wordt maar naar factuurregels dan blijkt dat er verscbillende regels per 

produkttype op een factuur staan. 

Deze samengestelde activiteiten zijn aan een aantal criteria onderworpen, namelijk: 

1) de boeveelbeid kosten, die samenhangen met een activiteit; 

2) de bescbikbaarbeid van een kostendrager en gegevens bierover; 

3) de verscbillen in bet gebruik van een activiteit door de verscbillende produkten. 

Het bleek dat de activiteiten produktpromotie, offerte-afhandeling, contract-afhandeling, 
facturering en personeel zo 'n klein deel van de totale kosten (samen ± 0,5 % van de totale 

kosten) omvatten, dat ze niet meegenomen worden in bet model. De kosten zijn toegevoegd aan 

de algemene activiteit. 

§ 4.4. De kostendragers per activiteit 

Van de overgebleven boofdactiviteiten is per activiteit een kostendrager bepaald. In tabel 4.4., op 

de volgende pagina, wordt een overzicbt gegeven van de kostendragers per activiteit. Voor een 
aantal produkten in deze tabel in de kolom met de naam "Kostendrager" bet boofdprodukt 

ingevuld. Het boofdprodukt is dan geen ecbte kostendrager, maar dit wil zeggen dat de totale 

kosten voor dit boofdprodukt vergeleken worden met de totale opbrengsten voor dit boofdprodukt. 

Voor de in tabel 4.4. vermelde kostendragers wordt een tarief bepaald. 

Om bet tarief per kostendrager en de kosten per subprodukt te bepalen is er per subprodukt een 

factor bepaald, die aangeeft boeveel kostendragers er per subprodukt gebruikt worden. 

Voor bet bepalen van bet tarief per kostendrag~r, is bet nodig om bet aantal verwacbte 

kostendragers te weten. 

Het aantal kostendragers wordt met de volgende formule berekend: 

totaal aantal "kostendragers B/' = :E; (aantal "subprodukten i" * Factor .. subprodukl r·> 

i = alle subprodukten, die gebruik maken van kostendrager Bi. 

Voor bet berekenen van de kostprijs van een produkt is dezelfde factor nodig. Er wordt dan 

gebruik gemaakt van de volgende formule: 

Kostprijs "subprodukt i" = :E 
1 

(Tarief "kostendrager B/' * Factor,'subprodukl 1 .. ) 

Bi = alle kostendragers, die subprodukt i gebruikt. 
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Tabel 4.4. De kostendragers per activiteit. 

Hoofdprodukt Activiteit Kostendrager 

Vaste Verbinding Aansluiting/V erhuizing Aansluiting/V erhuizing 

Capaciteitsgebruik (kabels) "Kanaal" voor lengte van 1 km. 

Capaciteitsgebruik (app.) Poort 

Produktontwikkeling Verbinding 

NSDN Aansluiting/V erhuizing Aansluiting/V erhuizing 

Capaciteitsgebruik Aansluiting van 9,6 Kbps. 

Produktontwikkeling Aansluiting 

Telefonie/PABX Aansl uiting/V erhuizing Aansluiting/V erhuizing 

Capaciteitsgebruik Aansluiting 

Produktontwikkeling Aansluiting 

X-400 Aansluiting/V erhuizing Aansluiting 

Capaciteitsgebruik Aansluiting 

Produktontwikkeling Aansluiting 

LAN-Beheer Hoofdprodukt 

LAN-IC Hoofdprodukt 

Special Hoofdprodukt 

Portofonie Hoofdprodukt 

Telerail Hoofdprodukt 

Mobiele Telefonie Hoofdprodukt 

De factoren zijn bepaald aan de hand van gesprekken met de technische mensen van de 

verschillende hoofdprodukten. Deze factoren zullen hieronder per hoofdprodukt worden 

besproken. 

Vaste verbinding: Een 2 Mbps.-verbinding bestaat uit 30 kanalen. Een 2 Mb.-stroom bestaat 

echter uit 32 kanalen van ieder 64 Kbps . (32*64 Kb. =2048 Kb.), maar twee 

van deze kanalen zijn nodig voor de besturing. Voor alle andere vaste 

verbindingen geldt dater een kanaal nodig is. Dus voor een 2 Mbps.-

verbinding kunnen 30 verbindingen van een ander type worden verkocht. Bij 

koperverbindingen, geldt dat er voor een 4 draadverbinding 2 keer zoveel 

capaciteit nodig dan voor een 2 draadverbinding. Omdat er echter steeds meer 

overgeschakeld wordt naar glasvezel, wordt dit verschil buiten beschouwing gelaten. 
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NSDN: 

Telefonie: 

Dus alle verbindingen hebben factor 1, behalve de 2 Mbps.-verbinding, die 

een factor van 30 heeft. 

Bij dit hoofdprodukt zijn de factoren afhankelijk van het beslag van een 

subprodukt op de capaciteit. Dit beslag is afhankelijk van de snelheid van de 

aansluiting. De factoren zijn allemaal bepaald door de snelheid van het 

subprodukt te delen door de snelheid van de kostendrager, namelijk 9,6 Kbps. 

De verschillen in de kosten tussen de analoge en digitale aansluitingen worden 
alleen veroorzaakt door het gebruik van verschillende soorten poorten. Voor 

een analoge aansluiting is een analoge poort nodig en voor een digitale 

aansluiting een digitale poort. De verschillen tussen deze kosten zijn niet al te 

groot, zeker niet als je bedenkt dat de kosten van deze poorten maar een zeer 

klein deel van de totale kosten omvatten. Het verschil tussen een aansluiting 

in Utrecht en een in de rest van Nederland zit in de kosten voor het externe 

verkeer. Deze worden echter op basis van nacalculatie doorbelast, dus de 

kosten van de externe gesprekken zijn altijd gedekt. 

Voor het hoofdprodukt X-400 is er maar een subprodukt, die ook als kostendrager is gekozen 

voor de bepaling van het tarief. Dit produkt heeft dus maar een factor en wel factor 1. 

Voor de hoofdprodukten LAN-Beheer, LAN-IC, Special, Portofonie, Telerail en Mobiele 

Telefonie zijn geen factoren nodig, omdat de totale kosten vergeleken worden met de totale 

opbrengsten van het hoofdprodukt. 
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Hoofdstuk 5. Het model en de resultaten 

In dit boofdstuk worden de opbouw en de resultaten van bet model besproken. Het model is 

gemaakt met Microsoft Excel 5.0 NL. 

Als eerste zal in § 5.1. de opbouw van bet gebele model worden besproken. Het model bestaat uit 
een aantal delen, die ieder in afzonderlijke subparagrafen worden doorgenomen. In bijlage 10 is 
een uitdraai weergegeven van bet gebele model. Van de bladen "Begroting':, "Werkelijk" en 

"Vergelijking" zijn in bijlage 11 de formules weergegeven. 

De resultaten, die uit bet model naar voren komen zullen in § 5.2. worden geanalyseerd. 

In § 5.3. zal een bescbrijving gegeven worden voor de implementatie van bet model bij NS 

Netwerk Services. 

§ 5.1. De opbouw van bet model 

Het model bestaat uit een aantal delen. Het eerste dee! bestaat uit twee algemene bladen, namelijk: 

1) "lnhoud", dit geeft aan welk deel van bet model waar te vinden is. 

2) "Tarieven", waarin van de verscbillende produkten de tarieven van NS Netwerk Services 

zijn weergegeven. 

De overige bladen zijn in de volgende delen te splitsen: 

- een deel voor bet doorrekenen van scenario's . Dit gedeelte, bet blad "Scenario", boort bij 

boofdstuk 6 en zal dus ook in dat boofdstuk worden besproken. 
- een dee! voor de begroting (§ 5.1.1.); 

- een dee! voor de werkelijke cijfers (§ 5.1.2.); 
- een deel voor de vergelijking tussen de begroting en de werkelijke cijfers (§ 5.1.3.). 

§ 5.1.1. De begroting 

Dit gedeelte bestaat uit de bladen "Begroting" tot en met "Grafiek 2 Mbps.". Op bet blad 

"Begroting" worden de gegevens uit de begroting verwerkt tot integrate kostprijzen en 

invoergegevens voor de grafieken in de bladen "Grafiek Norm.-2dr." tot en met "Grafiek 2 

Mbps.", waarin een grafiscbe weergave te zien is van bet verloop van de kosten en tarieven bij 

verscbillende lengtes per type vaste verbinding. In bet blad "Toepassingen" worden een tweetal 

mogelijkheden, namelijk de terugverdientijd van de initiele aansluitkosten en de opbrengsten per 

boofdprodukt bij verscbillende afnames, bescbreven. Deze twee toepassingen worden verder 

bebandeld in § 5.3.1.. 

Het blad "Begroting" bestaat uit een drietal delen en wel: 

1) Een invoergedeelte; 

2) Een rekengedeelte; 

3) Een resultatengedeelte. 
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ad 1) het invoergedeelte. 
De cellen, die ingevuld moeten worden zijn vet omkaderd. Dit geldt voor het gehele model. 

Als eerste wordt de begroting ingevoerd volgens de kostencategorieen van tabel 4.1 .. De 

categorieen "Afschrijvingen" en "Lease" zij samen gevoegd en tevens is de volgorde wat 

veranderd. Toegevoegd is de kostencategorie "Huur Verbindingen". De reden hiervoor is dat in 
de loop van 1995 alle verbindingen gehuurd gaan worden van derden. Op dit moment wordt er 

maar een beperkt aantal verbindingen gehuurd en wel van PTT-Telecom. Deze huurkosten zitten 

verwerkt in de kostencategorie "Abonnementen". De kosten van de huur van verbindingen zullen 

in de plaats komen van een deel van de totale kapitaallasten van het hoofdprodukt "Vaste 

Verbinding" en een belangrijk deel van de totale kosten gaan vormen. 

Voor de kostencategorieen, waarvoor een splitsing naar hoofdprodukten direct mogelijk was, is 

deze splitsing gemaakt. Het gaat hierbij om de uitvoeringskosten. Is de verdeling naar 

hoofdprodukten niet direct mogelijk, maar worden ze in model verdeeld, dan is alleen het totaal 

weergegeven. 

Daarna wordt de uitgebreide urenbegroting ingevuld. De verdeling van deze uren naar de 

verschillende hoofdprodukten door NS Netwerk Services is overgenomen. Het gaat dan vooral om 

de activiteiten van de afdelingen "Projecten", "Service Management", "Ontwikkeling en Ad vies" 

en "Operations & Services". 

Daarnaast moeten gegevens over de verwachte afzet voor 1995 worden ingevuld. Er is vanuit 

gegaan dat de verwachte afzet voor 1995 gelijk is aan de normale afzet. De normale afzet is niet 

uit te drukken in een percentage van de aanwezige capaciteit, omdat de totale aanwezige capaciteit 

niet geheel bekend is. De normale afzet is dus gelijk aan de werkelijk verwachte afzet. 

De gegevens over de verwachte afzet zijn gebaseerd op de verkopen in september 1994. In de 

begroting van 1995 is uitgegaan van deze verkopen uit 1994. Er is echter in de begroting een 

correctie uitgevoerd, omdat men verwachte dat de afzet zou dalen vanwege het feit dat de klanten 

voor het eerst moesten gaan betalen voor de telecommunicatieservices. Uit reacties van klanten 

blijkt echter dat deze lagere afname meevalt, zodat deze correctie niet in het model is 

meegenomen. 

Het gaat om totale afnames, dus inclusief de afnames door NS Netwerk Services. De reden 

hiervoor is dat de vaste verbindingen, die door NS Netwerk Services worden gebruikt, nodig zijn 

om de overige produkten aan de klanten te kunnen leveren. Deze verbindingen zijn dus 
opbrengsten voor het hoofdprodukt "Vaste Verbinding" en kosten voor de overige 

hoofdprodukten. De totale kosten, in guldens, van de afnames van vaste verbindingen door de 

overige produkten moeten ook worden ingevuld. 

Voor de produkten Vaste Verbinding, NSDN, Telefonie en X-400 zijn de opbrengsten berekend 
aan de hand van de afzet in eenheden en de tarieven. Voor de overige produkten zijn de 

opbrengsten uit de begroting genomen. De reden, voor het niet overnemen van de opbrengstcijfers 

voor de met naam genoemde produkten uit de begroting, is de verandering van de tarieven ten 

opzichte van 1994. De uitgevoerde berekening geeft een beter inzicht in de totale opbrengsten. 
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Om te controleren of alle ingevulde waarden in bet juiste bereik liggen is aan bet eind van bet 

blad "Begroting" een controle ingebouwd. Deze controle geeft een melding, inclusief de regel(s) 

waar de fout zit, als de ingevoerde gegevens niet in bet toegestane domein liggen. 

ad 2) het rekengedeelte. 
Ook dit gedeelte is in een aantal stappen opgesplitst. 

Als eerste stap worden de kostencategorieen uit de begroting verdeeld over de gekozen 

activiteiten. De activiteiten "Capaciteitsgebruik "Hoofdprodukt X'"' bevatten, zoals eerder gezegd, 

de kosten van de infrastructuur. Dit zijn, qua kostenomvang, de belangrijkste activiteiten. 

De kosten, die direct zijn toe te rekenen aan een bepaalde capaciteit of aan bet aansluiten en 

verbuizen van een boofdprodukt (produkttype), zijn in deze stap toegedeeld aan de bijbeborende 

activiteit. 

Daarnaast zijn de apparaatskosten, die niet direct te verdelen zijn over de verscbillende 

boofdprodukten, toegerekend aan de verscbillende activiteiten met de volgende sleutels. 

De kostencategorie "Personeelskosten" is verdeeld naar rato van bet aantal begrote uren per 

activiteit. De verbinding tussen de activiteiten uit de urenbegroting en de activiteiten in bet model 

staat vermeld in bijlage 12. 

De kostencategorieen "Overige Apparaatskosten" en "Reserve Apparaatskosten" zijn verdeeld met 

dezelfde sleutel als de personeelskosten, namelijk de begrote uren per activiteit. De reden is dat 

veel kosten een verband bebben met de uren, zoals de buisvesting en computerkosten. 

Na een overzicbt van de totale kosten per activiteit, bet percentage van de totale kosten per 

activiteiten en bet niveau van de activiteit worden de tarieven van de kostendragers bepaald. 

De verscbillende kostendragers staan vermeld in tabel 4.4. Via de eerste formule van § 4.4. is bet 

totaal aantal kostendragers bepaald. Het tarief voor een activiteit is te bepalen door de totale 

kosten per activiteit te delen door bet totaal aantal kostendragers. 

Bij de activiteiten "Capaciteitsgebruik "Hoofdprodukt X"" zijn de kosten voor bet gebruik van 

vaste verbindingen meegeteld. Deze kosten zijn bij deze activiteit toegevoegd, omdat men zonder 

deze verbindingen geen dienst aan de klant kan leveren. 

De kosten van de activiteit "Produktontwikkeling" zijn gesplitst naar de verscbillende 

boofdprodukten. Als sleutel voor deze verdeling is de volgende formule gebruikt: 

begrote uren voor Productmanagement en Tactisch beheer van "Hoofdproduct X" 
totaal aantal begrote uren voor Produktmanagement en Tactisch beheer 

De uren voor Life Cycle Management zijn in de kosten voor de produktontwikkeling wel 

meegenomen, maar niet in bovenstaande formule. Dit is gedaan, omdat de uren van deze activiteit 

in de urenbegroting niet zijn verdeeld naar de hoofdprodukten. Er is vanuit gegaan dat deze uren 

betzelfde verdeeld zijn over de boofdprodukten als bet totaal van de uren voor de activiteiten 

Productmanagement en Tactiscb bebeer. 
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De kosten van de activiteit 11 Algemeen 11 zijn doorbelast naar de verscbillende boofdprodukten om 

een integrale kostprijs te bepalen. De sleutel die voor deze verdeling gebruikt wordt is: 

gealloceerde kosten "Hoofdprodukt X" 
totaal gealloceerde kosten alle hoojdprodulaen 

* kosten activiteit "Algemeen" 

Als kostendrager voor deze activiteit is dan per boofdprodukt bet aantal verbindingen of 

aansluitingen genomen. 

De capaciteitskosten van de vaste verbindingen zijn gesplitst in kosten voor de kabels en kosten 

voor de transmissieapparatuur. De verdeling van de kosten is 75%voor de kabels en de overige 
25 % voor de apparatuur. Deze verdeling is gebaseerd op de verdeling van de afscbrijvings- en 

rentelasten voor de twee verscbillende soorten apparatuur. De reden voor de verdeling is dat er 

geen nauwkeurigere verdeling te maken is en deze twee kostensoorten ongeveer 45% van de totale 

kosten voor bun rekening nemen. 

ad 3) Het resultatengedeelte. 

In dit gedeelte worden de resultaten van de bet rekengedeelte gepresenteerd. 

Als eerste worden de integrale kosten van de subprodukten vergeleken met de bijbeborende 

tarieven. Het gaat om de integrale kosten en tarieven per maand. 

De eenmalige kosten zijn alleen weergegeven als een tarief van de activiteiten 
11 Aansluiting/verbuizing 11 Hoofdprodukt X1111

• Dit zijn namelijk de eenmalige kosten, die gemaakt 

worden bij een nieuwe klantenorder. 

Voor de boofdprodukten NSDN, Telefonie en X-400 zijn de kosten en de tarieven per aansluiting 

vergeleken. 
Daarnaast zijn voor alle boofdprodukten de kosten op produkttype niveau weergegeven en 

vergeleken met de totale opbrengsten. De plantniveau-kosten zijn als een aparte post opgenomen, 

zodat er een totaal plaatje voor NS Netwerk Services ontstaat. Deze gegevens zijn zowel per jaar 

als per maand weergegeven. Er wordt bij deze verdeling per maand vanuit gegaan dat de kosten 

en ook de opbrengsten gelijkmatig over bet jaar zijn verdeeld. 

Het boofdprodukt 11 Vaste Verbinding 11 neemt een aparte positie in bij de vergelijking tussen de 

integrale kosten en tarieven per maand. Het vergelijken van de integrale kosten en de tarieven is 

gedaan bij de begrote, gemiddelde lengte van een type verbinding. Er wordt dus maar voor een 

punt een vergelijking gemaakt tussen de integrale kosten en bet bijbeborende tarief. Om een beter 

inzicbt te krijgen in bet verloop van de winstgevendheid van de vaste verbindingen bij 

verscbillende afstanden, zijn er grafieken van dit verloop toegevoegd op de bladen 11 Grafiek 

Norm.-2dr. 11 tot en met 11 Grafiek 2 Mbps.". 

§ 5.1.2. De werkelijke cijfers 

Het Blad 11 Werkelijk 11 is aan bet model toegevoegd om bet tweede doe! van bet model te kunnen 

verwezenlijken. Dit doe! is bet vergelijken van de begrote en de werkelijke cijfers. 

De opbouw van dit dee! komt in grote lijnen overeen met de opbouw voor de begrotingsgegevens. 
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Het grootste verscbil is, dat er in de werkelijke cijfers een splitsing is gemaakt tussen de 
produkten LAN-Bebeer en LAN-IC. Deze splitsing was in de begroting nog niet bet geval. In de 
begroting zijn de kosten van beide produkten samengevoegd tot bet produkt LAN-Bebeer. Dit 
verscbil tussen LAN-Bebeer en LAN-IC geldt voor zowel bet invoer-, bet reken- als bet 

resultatengedeelte. 

Hieronder zullen voor ieder gedeelte afzonderlijk de verscbillen met bet begrotingsgedeelte van 

bet model worden besproken. 

ad 1) het invoergedeelte. 
A) Als eerste moet aangegeven worden op welke periode(s) de gegevens betrekking bebben. 

B) De totalen van de kostencategorieen zijn uit de boekhouding gebaald. De boekhouding 

komt qua structuur niet gebeel overeen met de begroting. Daarom is per kostencategorie 

in bijlage 13 aangegeven welke rekeningnummers erbij boren. 

Voor bet omzetten van de gegevens uit de boekhouding naar de invoergegevens van bet 

model is een apart excel-bestand "Kostl_ 4.xls" gemaakt. 

Voor de afscbrijvings- en rentekosten is alleen bet totaal bekend. Deze totale kosten zijn 

in dezelfde verbouding verdeeld over de boofdprodukten als in de begroting. De gebruikte 

formule bierbij is: 

begrote afechrijvingskosten ''Hoofdprodukt X'' * totale afechrijvingskosten v/d periode 
begrote totale afechrijvingskosten 

Voor de rentekosten zijn in bovenstaande formule de begrote rentekosten in plaats van de 

begrote afscbrijvingskosten genomen. 
C) De gegevens over de uren zijn gebaald uit de tijdverantwoording. De gegevens zijn ecbter 

voor een dee! gecomprimeerd weergegeven. Een groot aantal activiteiten is 

samengenomen, omdat ze tocb als een samengestelde activiteit worden bescbouwd in bet 

model. Bet gaat dan om de activiteiten van de afdelingen OM/Leiding, P&C, AM, 
Projecten en OA. 

Voor de afdeling SM zijn de activiteiten we! apart weergegeven. De uren van de activiteit 

"Productmanagement" zijn in de urenbegroting wel gesplitst naar de hoofdprodukten, 

maar dit is niet bet geval in de tijdverantwoording. Om tocb een verdeling van de uren 

van "Productmanagement" te krijgen is er gekozen voor dezelfde verdeling als in de 

urenbegroting. De uren voor "Productmanagement" worden dus via de onderstaande 

formule verdeeld: 

begrote uren voor "Hoofdprodukt X" * totaal aantal uren v/d periode 
totaal aantal begrote uren 

Voor de uren van de afdeling Operations & Services geldt dater in de begroting andere 

namen voor de activiteiten zijn gebruikt. Dit is ecbter wel de enige afdeling, waarbij 

onderscheid word gemaakt tussen uren voor de verschillende hoofdprodukten. Een 

vergelijking tussen de activiteiten uit de urenbegroting en de tijdverantwoording is te zien 
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in tabel 5 .1., op de volgende pagina. 
In tabel 5.1. is tevens aangegeven bij welke activiteit van bet model een activiteit uit de 

tijdverantwoording hoort. Er zijn een aantal activiteiten, die niet los in de urenbegroting 

voorkomen, maar wel in de tijdverantwoording. Voor de activiteiten "Administratie eigen 

Infra" en "Administratie huur Infra" is gekozen om deze uren aan de activiteit 

"Capaciteitsgebruik "Hoofdprodukt X"" toe te voegen. De reden hiervoor is dat deze uren 

rechtstreeks betrekking hebben op een bepaalde capaciteitssoort. 

De uren voor de activiteit "Fase 0/1 lnvesteringsprojekten" zijn algemene uren en dus 

toegevoegd aan de activiteit "Algemeen". De codes startend met 65 en 75 zijn ook 

toegevoegd bij de activiteit "Algemeen", omdat bet om de overige produkten (code 65) en 

bet projekt mobiel (code 75) gaat. Bij bet projekt mobiel is een indeling van de 
activiteiten gebruikt, die niet overeen komt met de indeling van de activiteiten bij de 

overige boofdprodukten. 

Tabet 5.1. Vergelijking urenbegroting en tijdverantwoording bij Operations & Services. 

U renbegroting Tijdverantwoording Activiteit v /h model 

Functieherstel Operationeel bebeer Cap.gebruik "Hoofdprodukt X" 

Functiehandbaving Operationeel beheer Cap.gebruik "Hoofdprodukt X" 

Financien/Controle Operationeel beheer Cap.gebruik "Hoofdprodukt X" 

Mutaties Werkvoorbereiding Aansl./Verb. "Hoofdprodukt X" 

Tactisch beheer Tactisch beheer Produktontwikkeling 

Div.: Werkvoorbereiding Werkvoorbereiding Aansl./Verb. "Hoofdprodukt X" 

Administratie eigen Cap.gebruik "Hoofdprodukt X" 
infrastructuur 

Administratie huur Cap.gebruik "Hoofdprodukt X" 
infrastructuur 

Fase 0/1 Inv. Projecten Algemeen 
+ codes 65 en 75 

D) De afnames van de produkten zijn gebaald uit bet verkoopbestand. Hierin staan de 

verscbillende contracten vermeld. Echter bet aantal Telefonie- en X-400-aansluitingen, dat 

wordt afgenomen komt niet overeen met bet aantal contracten. Tevens geldt voor de vaste 
verbindingen dat bet aantal kilometers niet bekend was. Om deze problemen op te lossen 

is een aparte omvormtabel in Excel, namelijk bet bestand "Verkoop.xls", gemaakt. 

De afnames van vaste verbindingen door de overige hoofdprodukten zijn niet opgenomen 

in bet verkoopbestand. De afnames van interlokale verbindingen door een aantal van de 

hoofdprodukten zijn we! bekend. Deze zijn dan ook verwerkt in de totale afnames. Naast 

de interlokale kabels zijn er ook nog de lokale kabels. Dit zijn 2dr. analoge verbindingen. 
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Een schatting van bet bedrag is f 5,4 min., hetzelfde bedrag als in de begroting. Echter 

voor bet aantal verbindingen en bet aantal kilometers is bet verschil tussen 1994 en de 

cijfers van de interlokale verbindingen genomen. Deze cijfers zijn 1. 797 verbindingen en 

12.318 kilometer. 

De vaste verbindingen, die in de begroting bij LAN-Beheer hoorden, zijn in de werkelijke 

cijfers toegevoegd aan bet hoofdprodukt LAN-IC, omdat ze door dit produkt worden 

gebruikt. De kosten van de afname van vaste verbindingen door de overige produkten 

zijn, voor zover bekend, aangepast aan de nieuwe afnames. 

Ook de totale opbrengsten komen uit de boekhouding. De opbrengsten zonder 

kostendrager zijn verdeeld over de produkten aan de hand van de sleutel "al ingedeelde 

opbrengsten". Redenen voor dit verschil in berekening van de opbrengsten ten opzichte 

van de begroting zijn: 

1) bij bet hoofdprodukt "Vaste Verbindingen" geeft dit een beter zicht in de totale 

opbrengsten dan de som van de vermenigvuldigingen van bet totaal aantal 

verbindingen en bet tarief bij de gemiddelde lengte van een type verbinding. 

2) bij NSDN zijn door deze verandering ook de volume-opbrengsten meegenomen. 

3) bij Vvbd, NSDN en Telefonie worden op deze manier ook de opbrengsten voor de 

nieuwe aansluitingen en verhuizingen worden meegenomen. Deze toevoeging van 

opbrengsten is redelijk, omdat de kosten voor deze activiteiten ook worden 

meegenomen. 

ad 2) het rekengedeelte. 
De berekening verloopt bijna geheel gelijk met, die van de begrotingscijfers. De enige verschillen 

zijn: 

A) de toevoeging van bet hoofdprodukt "LAN-IC"; de kostendrager voor dit produkt is bet 

hoofdprodukt. 

B) de uren van de activiteiten "Administratie eigen infrastructuur" en "Administratie huur 

infrastructuur"; deze worden gebruikt bij de activiteiten "Capaciteitsgebruik 

"Hoofdprodukt X"". 

ad 3) het resultatengedeelte. 
Het enige verschil met de begrotingscijfers is dat bij bet hoofdprodukt "Vaste verbinding" alleen 

bij de gemiddelde lengte van een verbinding de integrale kosten, bet tarief en de winst 

weergegeven worden en niet verloop van deze gegevens bij verschillende lengtes. Daarnaast 

ontbreekt bet blad "Toepassingen" in dit gedeelte. 

§ 5.1.3. Vergelijking tussen begroting en werkelijke gegevens 

Voor de vergelijking tussen de gegevens uit de begroting en de werkelijke cijfers is bet blad 

"Vergelijking" toegevoegd aan bet model. 

Naast de periode waarop de gegevens betrekking hebben, worden de volgende vergelijkingen 

weergegeven: 

1) de totale kosten per kostencategorie; 
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2) de totale uren per activiteit of per afdeling; 

3) de totale kosten per activiteit; 

4) de totale kosten per boofdprodukt (inclusief de kosten voor de vaste verbindingen); 
5) bet totaal aantal lopende abonnementen per subprodukt; 

6) de opbrengsten per boofdprodukt; 

7) de winst per boofdprodukt; 

Per vergelijking zal bet volgende warden weergegeven: 

1) de gegevens uit de begroting: er is vanuit gegaan dat deze gegevens gelijkmatig verdeeld 

zijn over bet jaar. De gegevens, die bier vermeld zijn, bebben betrekking op de 

periode(n) waarop de werkelijke cijfers betrekking bebben; 

2) de werkelijke cijfers; 

3) bet absolute verscbil tussen de werkelijke cijfers en de begroting (werkelijk -/- begroting); 

4) bet verscbil uitgedrukt in een percentage van de gegevens uit de begroting; 

5) bet verscbil uitgedrukt in een percentage van de werkelijke cijfers. 

De resultaten van deze vergelijking komen in de paragraaf 5.2. aan de orde. 

§ 5.2. De resultaten 

In deze paragraaf zullen de resultaten, die uit bet model naar voren komen, warden besproken. 

Dit gebeurt in dezelfde volgorde als de opbouw van bet model, namelijk: 

1) resultaten uit de begroting (§ 5.2.1.); 

2) resultaten uit de werkelijke cijfers (§ 5.2.2.); 

3) de verscbillen tussen de begroting en de werkelijke cijfers (§ 5.2.3.). 

§ 5.2.1. Resultaten uit de begroting 

De begroting is gebruikt om de integrale kostprijs van de subprodukten te bepalen. De 

berekeningen en de resultaten zijn weergegeven in de uitdraai van bet model in bijlage 10. Voor 

bet boofdprodukt "Vaste Verbinding" is een korte weergave van de integrale kostprijs, bet tarief 
en de winst per subprodukt te zien in tabel 5.2., op de volgende pagina. 

De eenheid, waarin de maandgegevens warden weergegeven, is de gemiddelde lengte van een 

verbinding per subprodukt. Een voorbeeld van bet verloop van de integrale kostprijs en bet 

bijbeborende tarief is voor een normale analoge 2 draad-verbinding te zien in figuur 5 .1., oak op 
de volgende pagina. Voor de overige grafieken wordt verwezen naar bijlage 10. De grafieken 

geven dus de maandelijkse kosten en tarieven weer, exclusief de eenmalige aansluitkosten. 

Voor een aantal type vaste verbindingen, gemerkt met een ster, geldt dat ze op bet moment niet 

warden afgenomen. Daarom is voor deze subprodukten gekozen om voor een verbinding met een 

lengte van 20 km. de gegevens weer te geven. 
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Tabel 5.2. De resultaten van de verschillende typen vaste verbindingen 

Subprodukt 
Afstand Integrale 

Tarief (Km.) kostprijs 

Normale analoge 2 draad 15,85 377,00 421,96 

Normale analo~e 2 draad multidrop 6,25 232,89 211,15 

Bijzondere analoge 2 draad 14,28 353,51 1.269,02 

Bijzondere analoge 2 draad multidrop 6,02 229,55 566,99 

Normale analoge 4 draad 72,29 1.224,06 1.021,15 

Normale analoge 4 draad multidrop *) 20,00 439,31 630,00 

Bijzondere analoge 4 draad 14,55 357,45 2.562,73 

Bijzondere analoge 4 draad multidrop 8,60 268,17 1.551,45 

Digitaal 2.4 Kbps. *) 20,00 439,31 535,00 

Digitaal 4.8 Kbps. *) 20,00 439,31 555,00 

Digitaal 9.6 Kbps. 13,21 337,47 591,79 

Digitaal 14.4 Kbps. *) 20,00 439,31 680,00 

Digitaal 19.2 Kbps. *) 20,00 439,31 875,00 

Digitaal 64 Kbps. 83,00 1.384,85 1.932,00 

Digitaal 2 Mbps. 28,04 15.269, 14 8.153,14 

0 20 40 80 80 100 120 
Afstand(Km.) 

Figuur 5 .1. Het verloop van de kosten en opbrengsten van een 

normale analoge 2 draad verbinding 
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De belangrijkste conclusie, die uit de gegevens van tabel 5.3., figuur 5.1. en de grafieken van 

bijlage 10 te trekken is, is: 
Hoe langer de verbinding des te kleiner wordt de winst en deze winst slaat een keer om in 
verlies. Alleen bij de normale analoge verbindingen treedt er bij kleine afstanden ook een 

verlies op. De afstand, waarop deze omslag plaatsvindt is atbankelijk van bet type 

verbinding. De reden voor de omslag bij grote afstanden is de afnemende meeropbrengst per 

kilometer, terwijl de kosten gelijk blijven per kilometer. 
De bijzondere analoge verbindingen zijn een uitzondering, want bij deze typen verbindingen 

blijft de meeropbrengst gelijk bij iedere lengte. 

De 2 Mbps.-verbinding is een uitzondering vanwege bet feit dat deze verbinding nooit 

rendabel is, omdat de verbinding zoveel capaciteit gebruikt. 

De eenmalige kosten en opbrengsten zijn niet meegenomen in de tabel en de grafieken. 

De maandgegevens van de overige hoofdprodukten zijn te zien in tabel 5.3., op de volgende 

pagina. De eenheden voor bet vergelijk zijn: 

1) voor NSDN, PABX en X-400: een aansluiting; 

2) voor LAN-Beheer, LAN-IC, Special, Portofonie, Telerail en Mobiele Telefonie: bet 

gehele hoofdprodukt; 

De conclusies, die uit tabel 5.3. getrokken kunnen worden zijn: 

1) Bij NSDN, leveren vooral de verbindingen met lagere snelheden geld op. Tot en met 9.6 

Kbps. is bet vaste maandtarief voldoende om de kosten te dekken. Uitzondering is de 

transactie-verbinding. Echter de vaste opbrengst uit de volume-doorbelasting dekt bijna 

bet gehele verlies, namelijk f 76,- van def 79,99. 

Bij de snellere verbindingen, groter dan 9.6 Kbps., en de transactie-verbinding moeten de 
extra volume-opbrengsten de kosten dekken. De hoeveelheid te transporteren data, die 

nodig is om een verbinding voor NS Netwerk Services geld te laten opleveren is 

(exclusief kortingen): 

* 19.2 Kbps. bij permanente verbinding (PVC): 

(112,75-100,00)/0,0017*64= 480.000 tekens. 

* 48 Kbps. bij permanente verbinding (PVC): 

(l.018,91-100,00)/0,0017*64= ± 33,0 Mb. 

* 64 Kbps. bij permanente verbinding (PVC): 

(1.568,18-100,00)/0,0017*64= ± 52,7 Mb. 

Def 100,- is bet vaste volume-tarief en def 0,0017 is bet tarief per segment 
(=64 tekens). 

2) Bij Telefonie geldt dat de kostprijs gelijk is voor ieder subprodukt. De tarieven zijn dit 

echter niet. Dus treedt er verschil op in de winst per subprodukt. Voor de analoge 

aansluitingen geldt dat er verlies wordt geleden en voor de digitale aansluitingen dat er 

winst wordt gemaakt. Omdat de meeste aansluitingen analoog zijn wordt er een verlies op 

bet gehele hoofdprodukt "Telefonie" geleden. 
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Tabel 5.3. De resultaten per maand van de verschillende hoofd- en subprodukten. 

Hoofd- Subprodukt 
Integrate Tarief/ 

Winst 
produkt kostprijs Opbrengst 

NSDN Digitaal 2.4 Kbps. 179,99 350,00 170,01 

Transactieverbinding (2.4. kbps.) 179,99 100,00 -79,99 

Digitaal 4.8 Kbps. 284,67 450,00 165,33 

Digitaal 9.6 Kbps. 494,03 600,00 105,97 

Digitaal 14.4 Kbps. 703,39 700,00 -3,39 

Digitaal 19.2 Kbps. 912,75 800,00 -112,75 

Digitaal 48 Kbps. 2.168,91 1.150,00 -1.018,91 

I 
Digitaal 64 Kbps. 2.868,18 1.300,00 -1.568, 18 

PABX (~ Analoog Utrecht 166,56 134,00 -32,56 
\., 

Analoog Overig NL. 166,56 124,00 -42,56 

Digitaal Utrecht 166,56 205,00 38,44 

Digitaal Overig NL. 166,56 195,00 28,44 

X-400 7,51 13,15 5,64 

LAN-Beheer 194.866,98 100.000,00 -94.866,98 

LAN-IC 0,00 0,00 0,00 

Special 82.006,17 350.000,00 267.993,83 

Portofonie 282.221,46 170.916,67 -111.304, 79 

Telerail 1.424.154, 10 1.575.916,67 151.762,57 

Mob.Tel. 117.980,31 119.500,00 1.519,69 

3) Voor X-400 geldt dater per aansluiting een relatief grote winst wordt gemaakt. Het 
winstpercentage is ± 75 % van de kostprijs. Dit komt omdat er bijna geen activiteiten 

zijn, die voor X-400 worden uitgevoerd. 

4) Voor de overige produkten geldt dater per maand een winst wordt gemaakt, als de 
opbrengsten vergeleken worden met de integrate kosten dus inclusief de kosten voor bet 

plant-niveau. Uitzonderingen zijn LAN-Beheer en Portofonie. Voor portofonie is bet 

verlies ontstaan door bet vele achterstallige onderhoud en de hoge afschrijvingskosten. 
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Voor de eenmalige kosten, namelijk de aansluitingen en verhuizingen, geldt dater moeilijk een 

kostprijs per type aansluiting of verhuizing is te bepalen. De reden hiervoor is dat de gegevens 

voor een juiste toedeling van de kosten naar de verschillende subprodukten niet bekend zijn. Voor 

de Vaste Verbindingen, NSDN en Telefonie is in tabel 5.4. een ruwe schatting van de kosten per 

aansluiting of verbuizing weergegeven. Het totaal aantal aansluitingen en verbuizingen per 

boofdprodukt is over 1994 we! bekend, maar niet per subprodukt. Daarom is uitgegaan, mede 
omdat er geen grote verscbillen ten opzicht van 1994 te verwacbten zijn, van deze gegevens voor 

1995. 

Tabet 5.4. De kosten per aansluiting of verbuizing. 

Hoofd- # Aansl. # Verbuiz. # Nacalc. Totaal Kosten Kosten per 
produkt kostendrager 

Vvbd 190 26 36 252 2.744.805,33 10.892,08 

NSDN 146 12 9 167 314.352,24 1.882,35 

Telefonie 1323 1382 629 3.334 69.805,33 20,94 

Voor de overige boofdprodukten zijn de kosten voor de aansluitingen en verbuizingen 

meegenomen in bet vergelijk per boofdprodukt of zoals bij X-400 gedeeld door dezelfde 

kostendrager als de overige activiteiten. Dit is gedaan omdat dat er geen eenmalige tarieven voor 

de aansluitingen en verbuizingen van de overige boofdprodukten zijn. 

De schattingen uit tabel 5.4. zijn zeer ruw, maar ze zijn tocb gegeven om een indicatie te geven 

en omdat dit de enige variabele produktkosten zijn. 

Redenen voor de boge kosten bij Vvbd en NSDN zijn de kosten voor de modems en alle andere 

materialen. Bij telefonie zijn de kosten aan de lage kant, omdat er volgens de begroting, geen 

kosten voor aansluitingen en verbuizingen worden gemaakt door derden. Dit is ecbter niet gebeel 

correct, want DTS voert wel degelijk een deel van deze werkzaamheden uit. Waarscbijnlijk zitten 
deze kosten verwerkt in de posten II onderboud II en II functieberstel". Indien de kosten van deze 

posten in zijn gebeel gebruikt worden voor nieuwe aansluitingen en verbuizingen dan worden de 

kosten ongeveer met f 1 miljoen verhoogd en worden de kosten per kostendrager: 

f 1.069.805,33 I 3.334 = f 320,88. 
Voor een nauwkeuriger tarief per soort aansluiting of verbuizing zijn een aantal extra gegevens 
nodig en wel: 

1) gegevens over bet aantal aansluitingen en verbuizingen per subprodukt; 

2) gegevens over de kosten per soort aansluiting/verandering; 

3) gegevens over de opbrengsten per soort aansluiting/verbuizing. 

De laatste twee punten zijn vooral nodig voor de aansluitingen en verbuizingen, die op offerte
basis worden uitgevoerd. 
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§ 5.2.2. De resultaten van de werkelijke cijfers 

Dit gedeelte van bet model is gemaakt om de werkelijke cijfers te vergelijken met de begrote 

cijfers. De kosten, die in dit dee! ter vergelijking zijn ingevuld, bebben betrekking op de maanden 
januari 1995 tot en met april 1995. De integrate kostprijs, bet tarief en de winst per subprodukt 

zijn weergegeven in de uitdraai van bet model in bijlage 10. Het boofddoel van dit dee!, namelijk 

bet vergelijken van de werkelijke en begrote kosten per boofdprodukt, wordt uitgebreider 

bebandeld in de volgende paragraaf. 

§ 5.2.3. De resultaten van de vergelijking tussen begrote en werkelijke gegevens 

Alie resultaten van de vergelijking tussen begrote en werkelijke gegevens zijn te zien in de 

uitdraai van bet model in bijlage 10. De belangrijkste cijfers van de vergelijking, namelijk de 

totale kosten per boofdprodukt, zijn te zien in tabel 5.5 .. 

Voor de begroting is uitgegaan van een evenredige verdeling van de kosten over bet jaar. 

Tabel 5.5. De vergelijking van de totale kosten per boofdprodukt en op plant-niveau. 

Hoofdprodukt 
Begroting Werkelijk Verscbil t.o.v. 

(maand 1 t/m 4) (maand 1 t/m 4) Begroting 

Vaste Verbinding 11.333.852,54 7.548.221,67 -33,40 % 

NSDN 3.458.669,05 3.047.004,22 -11,90 % 

Telefonie 8.839.547,27 7. 760.045,32 -12,21 % 

X-400 201.296,79 86.945,96 -56,81 % 

LAN-Bebeer 739.468,77 434.752,95 -41,21 % 

LAN-IC 0,00 607.878,11 % 

Special 298.614,98 258.661,86 -13,38 % 

Portofonie 1.051.581,74 1. 748.165,03 66,24 % 

Telerail 5.239.668,36 4.480.509,87 -14,49 % 

Mobiele Telefonie 429.610,14 507.580,83 18,15 % 

Plant-niveau 2.454.857,04 4,670.232, 16 90,24 % 

TOTAAL: 34.047.166,68 31.149.997,98 -8,51 % 

De verscbillen, die ontstaan zijn, zijn per kostensoort als volgt (gedeeltelijk) te verldaren: 

1) Afscbrijving/Lease: - Lease van de Daalse Kwint, die nog niet betaald is. Dit is 

4/12 * f 943 .000,- = f 314.000,-
2) Rente: - Klein verschil 
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3) Onderhoud: - Achterstand PTT-facturen. 

- Rekening DTS, die niet is te splitsen. 

4) Functieherstel: - Rekening DTS, die niet is te splitsen. 

5) Abonnement: - Klein verschil. 

6) Mutaties Infra: - Weinig nieuwe aansluitingen. 

7) Mutaties klanten: - Rekening DTS, die niet is te splitsen. 

8) Overige opdrachten: - Voor NSDN is in bet begin van het jaar de rekening voor 

software en hardware van ADN al betaald. 

9) Overige en Reserve uitvoeringskosten: - Geen kosten op geboekt. 

10) Personeelskosten: - Kosten voor de extra inhuur. 

11) Overige apparaatskosten: - De rekening van DTS, die hierin verwerkt is 

bij de werkelijke kosten. 

- De huisvestingskosten, die in bet begin van bet 

jaar al betaald zijn. 

12) Reserve apparaatskosten: - Er zijn meer achterstallige zaken, onder andere 

bij de mobiele produkten. 

De grootste veroorzakers van de verschillen zijn dus: 

1) De doorberekende kosten van DTS. 

2) Achterstand PTT-facturen. 

3) Rekeningen, die betrekking hebben op de kosten voor bet gehele jaar en die de eerste 4 

maanden van bet jaar volledig zijn betaald. 

4) Niet geheel met de begrotingsopzet overeenkomend rekeningschema. 

Daarnaast zijn er verschillen in de kosten voor de afnames van vaste verbindingen door de overige 

hoofdprodukten. Deze verschillen vinden bun oorzaak in bet feit dat de prijzen gedaald zijn en dat 

er nu meer informatie over de afnames beschikbaar is dan bij de opstelling van de begroting. 

Naast de kosten zijn ook de opbrengsten gedurende de onderzochte periode van belang. 

Over alle produkten bekeken treedt er in de opbrengsten een daling op van 4%. 

Deze totale daling kan verklaard worden door: 

1) een hogere afzet bij de hoofdprodukten Vaste Verbindingen, X-400 en Telerail. 

2) een lagere afzet bij de hoofdprodukten NSDN en Telefonie. 

3) !age opbrengsten van de specials, omdat deze projecten nog niet afgerond zijn. 

4) geen opbrengsten voor de mobiele produkten Portofonie en Mobiele Telefonie. 

5) !age opbrengst van LAN-Beheer, want dit produkt wordt niet meer gefactureerd in 

afwachting van de ontwikkeling van LAN-IC. Hier staat echter tegenover dater wel 

opbrengsten zijn voor LAN-IC, die niet apart in de begroting zijn opgenomen. 

Er treedt een vertekening in bet beeld op vanwege de arbitraire verdeling van de opbrengsten 

zonder kostendrager. 

Kostenallocatie en -beheersing bij een leverancier van telecommunicatieservices 34 



§ 5.3. De implementatie 

In deze paragraaf zal een beschrijving worden gegeven van de implementatie-stap bij NS Netwerk 
Services. 
Als eerste moeten de gegevens gecodeerd worden voor een juiste invoering in bet model. De 

gegevens worden uit verschillende bestanden en programma 's gehaald. Op bet moment gebeurt 

bet coderen nog handmatig, maar een aanbeveling is om deze koppeling elektroniscb te maken 
zodat er een kleinere kans is op invoerfouten. In de tabel 5.6., worden de gebruikte gegevens en 

omvormbestanden weergegeven. 

Tabel 5.6. De gebruikte gegevens. 

Soort gegevens Oorsprong Omvormbestand 

Kosten en Opbrengsten Boekhouding (Exact) Kastl 4.xls 

Uren Urenverantwoording (Exact) 

Afname produkten Verkoopbestand (R. ter Burg) Verkoop.xls 

Kosten v /h eigen gebruik van Afname interlokale kabel door de Afn vvbd.xls 
vaste verbindingen hoofdprodukten (R. de Jongh) 

De kosten, die uit de boekhouding komen, zijn geordend via de exact-code "FPABS" . Deze 

uitdraai geeft een beeld van de kosten per kostendrager (=hoofdprodukt). Daarnaast zijn er nog 

kosten zonder kostendrager. Deze kosten zijn dus niet verdeeld in de boekhouding, maar worden 

in bet model verdeeld. De kosten van rekeningnummer 40099, de kosten voor "Salaris en sociale 

lasten", zijn niet bet overzicbt meegenomen maar moeten los toegevoegd worden. In dit 

omvormbestand zijn ook de opbrengsten verdeeld over de verschillende produkten. 

De in bet begin gebruikte uitdraai van de uren (ESPVS) leidde niet tot de juiste gegevens, omdat 

een aantal weken van begin 1995 niet meegenomen warden. Daarom zijn de uren gebaald uit een 

uitdraai van de uren per werknemer. Dit is een arbeidsintensieve handeling. 

De verkopen in aantallen van de verschillende produkten zijn gehaald uit bet verkoopbestand. De 

totalen voor de in te vullen gegevens zijn gemaakt aan de hand van een query met als kenmerken: 

de groep, bet produkt, bet aantal lopende contracten, de som van de verkoopprijs van de buidige 

contracten en de som van de toeslag van de huidige contracten. Aan de hand van deze gegevens 

zijn de afnames van de in bet model gebruikte produkten bepaald. 

Er zijn echter een aantal aanpassingen nodig. Bij bet hoofdprodukt "Vaste Verbinding" zijn er ook 

nog verbindingen, die door NS Netwerk Services worden gebruikt. Gegevens hierover zijn 

gehaald uit bet aantal interlokale verbindingen per hoofdprodukt. De totalen van bet eigen gebruik 
per type verbinding zijn in bet bestand "Afn_vvbd.xls" weergegeven. Voor de lokale verbindingen 

van telefonie is een schatting gemaakt via de in § 5.1.2. vertelde methode. Deze waarden zijn 

meegenomen in het bestand "Verkoop.xls", waarin de totalen vermeld staan, dus inclusief de 

afnames van NS Netwerk Services. 
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Bij de groep "NSDN", en wel de aansluitsnelbeden 2,4 en 9,6 Kbps., zijn een aantal produkten uit 

bet verkoopbestand samengevoegd tot een produkt in bet model. Het aantal, dat in bet model voor 
iedere snelbeid ingevuld worden, bestaat uit de produkten PAD-aansluiting en volwaardige 

aansluiting. Het produkt "nsdntrunk" zijn de aansluitingen, die door NS Netwerk Services 

gebruikt worden, voor de verbindingen tussen de NSDN-apparatuur in verscbillende plaatsen en 

deze zijn dus niet meegenomen in bet totaal aantal aansluitingen. 

Naast deze gegevens moeten ook bet aantal verbuizingen en nieuwe aansluitingen ingevuld 

worden. Deze gegevens komen later ook uit bet verkoopbestand. Nu zijn ze nog niet ingevuld in 

de werkelijk gegevens omdat ze niet bekend zijn. 

De implementatie van de scenario's wordt in § 6.2. besproken bij de uitleg van bet scenario

gedeelte van bet model. 

§ 5.3.1. Andere toepassingsmogelijkheden van bet model 

Naast de toepassingsmogelijkheden voor de integrale kostprijs, de vergelijking tussen begrote en 

werkelijke gegevens zijn er in § 5.1.1. al twee andere toepassingsmogelijkheden genoemd. Deze 

zijn al in bet model verwerkt, maar aangepast aan de tot nu toe bekende gegevens. 

De resultaten van de eerste toepassing, namelijk de terugverdientijd van de initiele aansluitkosten, 

moeten ecbter nog met zorg bebandeld worden. De reden biervoor, is dat de resultaten komen van 

globale cijfers. De juiste cijfers zijn nog niet bescbikbaar. Daarom is de aanname gedaan dat de 

aansluitkosten voor ieder type vaste verbinding gelijk zijn. De gegevens, die nodig zijn voor 

betrouwbaardere resultaten, staan vermeld in § 5.2.1.. 

Zijn deze nauwkeurigere gegevens wel bescbikbaar dan kan er per afstandscategorie per 

subprodukt gekeken worden in boeveel maanden de extra kosten, die veroorzaakt worden door een 

aansluiting, terugverdient zijn en dus na boeveel maanden de nieuwe verbinding gaat bijdragen in 

de vaste kosten van bet boofdprodukt. Deze periode beeft invloed op bet wel of niet accepteren 
van een klanten-vraag. Want indien de klant zicb vastlegt voor een periode, die langer is dan de 

terugverdientijd, dan zal deze klantenvraag geaccepteerd worden, zo niet dan wordt de vraag niet 
geaccepteerd. 

De tweede toepassingsmogelijkheid, namelijk bet bepalen van de opbrengsten per boofdprodukt bij 

verscbillende verkoopaantallen levert wel duidelijkere cijfers op. 

Een mogelijke andere toepassing van bet model is bet analyseren van de kosten en opbrengsten 

per afstandscategorie per subprodukt. Uit deze gegevens kunnen dan conclusies worden getrokken 

over de winstgevendbeid per categorie en bet aantal extra verbindingen dat nodig is om een 
categorie rendabel te maken. Vanwege ontbrekende gegevens over de aansluitkosten per type 

verbinding is deze toepassing niet verwerkt in bet model. 
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Hoof dstuk 6. De verschillende scenario's 

In dit boofdstuk zal als eerste worden aangegeven welke factoren beYnvloedbaar zijn (§ 6.1.). 

Daarna zal in § 6.2. de opbouw van bet gedeelte van bet model voor de verscbillende scenario's 

worden besproken, inclusief een stuk over de implementatie. 

Na deze toelicbting warden er een aantal verscbillende scenario's omscbreven en doorgerekend. 

Het gaat bier om de volgende scenario's: 

1) Daling en stijging van de omzet met 10% (§ 6.3.); 

2) Daling van de onderbouds- en functieberstelkosten met 10% (§ 6.4.); 

3) Investering in een telefooncentrale (§ 6.5.); 

4) Verkorting en verlenging van de afscbrijvingstermijn van NSDN-apparatuur (§ 6.6.). 

§ 6.1. De be1nvloedbare factoren 

De beYnvloedbare factoren zijn in twee delen te splitsen, namelijk: 

a) factoren aan de kostenkant; 

b) factoren aan de opbrengstenkant. 

Ad a) Om te bepalen naar welke kostencategorieen bet eerst gekeken moet worden voor bet 

bebeersen van de totale kosten, worden een tweetal criteria gebruikt, namelijk: 

1) de mate, waarin de kosten van een categorie beYnvloed kunnen worden; 
2) de omvang van de kostencategorie, uitgedrukt in een percentage van de totale 

kosten. 

De gegevens van deze criteria worden in tabel 6 .1. weergegeven. 

Tabel 6.1 . Beoordeling van de criteria 

Kostencategorie BeYnvloedbaarbeid Omvang 

1) Afscbrijving, Lease en Rente + 31,32 % 

2) Onderboud/Functieberstel + 9,24 % 

3) Abonnementen --!+ 26,01 % 

4) Mutaties Infra en klanten -- 5,01 % 

5) Overige opdracbten --!+ 2,75 % 

6) Personeelskosten --!+ 9,77 % 

7) Overige apparaatskosten -- 2,42 % 

8) Reserves en overige Uitvoeringskosten -- 13,48 % 
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De kostencategorieen zijn in bovenstaande tabel voor een deel samengevoegd ten opzichte 

van tabel 4.1.. Dit is gedaan omdat deze kostencategorieen, met betrekking tot de gestelde 

criteria, dezelfde kenmerken hebben. 
De beinvloedbaarheid van de kosten wordt hieronder nader uitgelegd: 

1) De termijnen waarin je zaken afschrijft kunnen grote invloed hebben op je 

resultaat. Dit is zeker het geval bij produkten met een korte technische levensduur. 

Met deze produkten heeft NS Netwerk Services te maken, zoals bij de 

hoofdprodukten LAN-IC en NSDN. 

Rente en lease zijn niet goed te beinvloeden. De lease ligt voor meerdere jaren 
vast en de rente voor een groot deel atbankelijk van het rente-percentage, wat een 

exogene variabele is. 

2) Deze kosten zijn te verminderen door kritisch te kijken naar de afweging tussen 

het te lopen risico en de kosten voor de dekking van dit risico . Een andere 

mogelijkheid is preventief onderhoud in plaats van duurder correctief onderhoud. 

3) Deze kosten liggen voor een groot deel vast in het Telerailcontract met de PTT 

(61 % van de kosten in de categorie). Daarnaast heb je te maken met de huur van 

vaste verbindingen. De kosten hiervoor zijn atbankelijk van de prijzen van derden. 

Men dient goed te beoordelen of de lijnen extern gehuurd, dan wel in het eigen 

net opgenomen moeten worden. 

4) Deze kosten zijn atbankelijk van het aantal klanten-orders. 

5) Het gaat om kleine vaste en variabel contracten met derden, echter de omvang van 

deze kostencategorie is klein. 

6) Deze kosten kunnen verlaagd worden door goed te letten op de hoeveelheid 

inhuur. Indien het zeker is dat een taak voor langere tijd zal blijven bestaan, is 

inhuur duurder dan eigen person eel . 

7) Klein percentage van de kosten, dus bier valt niet veel te verdienen. 

8) Dit zijn kosten, die worden veroorzaakt door de achterstand in allerlei activiteiten, 
die is ontstaan. 

De kostencategorieen, die dus vooral van belang zijn bij bet beheersen van de totale kosten, zijn 

de onderhouds- en functieherstelkosten. Daarnaast is het beheersen van de abonnementskosten 
belangrijk. Echter de ontwikkeling hiervan heeft men niet in eigen hand. De afschrijvingstermijn 

kan men veranderen, dit gebeurt alleen niet op frequente basis. Deze verandering kan wel inzicht 

geven in de invloed op het resultaat van het langer of korter in de "lucht" houden apparatuur. 

ad B) Het gaat bier om factoren, die niet aan de kostenkant zitten, maar aan de 
opbrengstenkant, zoals: 

1) de afzet; 

2) de prijzen. 

ad 1) De afzet kan maar in beperkte mate word en veranderd, omdat de mar kt, de NS

bedrijfsonderdelen, maar een beperkte omvang heeft. Grote veranderingen kunnen 

alleen optreden als men de markt kan vergroten. 
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ad 2) De prijzen kan men niet zelf veranderen, want deze moeten marktconform zijn. 

Dus de externe leveranciers bepalen de verkoopprijzen voor NS Netwerk Services. 

Een verandering van de afzet kan echter door de grote hoeveelheid vaste kosten grote invloed 
hebben op het resultaat. Daarom wordt deze verandering meegenomen in een scenario. 

§ 6.2. Opbouw van het scenario-gedeelte van het model 

Het scenario-gedeelte, het blad "Scenario" uit het model, bestaat uit drie delen, namelijk: 

1) een algemeen deel. 

2) de beinvloedbare factoren. 

3) de resultaten van het scenario. 

ad 1) Dit korte algemene gedeelte omvat de naam en korte omschrijving van het scenario. 

ad 2) De gegevens voor de veranderingen, die men wil doorrekenen, worden in dit gedeelte 
ingevoerd. Het gaat hierbij om de volgende mogelijke veranderingen: 

a) Afzetverandering: Dit is een verandering van de totale ornzet van alle produkten. 

Een voorbeeld van zo 'n verandering is te zien in scenario 1. 

b) Verandering van de onderhouds- en functieherstelkosten: Deze verandering heeft 

ook betrekking op de alle produkten. Scenario 2 is hiervan een voorbeeld. 

c) Verandering van de capaciteit: Hierbij is het mogelijk om voor een bepaald 

hoofdprodukt een vervanging of uitbreiding van een actief door te rekenen. Deze 

verandering is in scenario 3 doorgerekend voor een telefooncentrale. Hierbij 

veranderen een aantal kostencategorieen, zoals afschrijving, onderhoud, etc. Bij de 

huur van verbindingen wordt er een onderscheid gemaakt tussen eigen en externe 
verbindingen. De keuze heeft namelijk invloed op de opbrengsten van het 

hoofdprodukt "Vaste Verbinding". 

Deze mogelijkheid kan ook worden gebruikt als een kostencategorie van een 

produkt verandert, bijvoorbeeld de onderhoudskosten van Telefonie. 
d) Verandering van de afschrijvingstermijn: Deze verandering heeft betrekking op de 

verandering van de afschrijvingstermijnen van een bepaald hoofdprodukt. Een 

voorbeeld hiervan is voor NSDN-apparatuur doorgerekend in scenario 4. 

ad 3) In dit gedeelte worden de totale kosten, de opbrengsten en de winst weergegeven. Dit zijn 

de gegevens per hoofdprodukt, dus inclusief de eenmalige opbrengsten. Voor de 

berekening is uitgegaan van de gemiddelde opbrengsten per produkt. Het gaat om de 

totale gegevens en om de verschillen ten opzichte van de basisgegevens ( = begroting). 

Voor de implementatie van nieuwe scenario's geldt dat deze gemaakt moeten worden via scenario

beheer, als men ze wil bewaren. Daarbij moeten naast een naam voor het scenario een aantal 

cellen worden ingevuld. De eerste twee cellen moeten altijd ingevuld worden. Het gaat hierbij om 
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de naam en een omschrijving van het scenario. Daarnaast moeten nog een of meerdere cellen 

ingevuld worden, welke is athankelijk van het soort scenario. Om het invullen eenvoudig te 

houden hebben de cellen, die ingevuld kunnen worden, namen gekregen. In bijlage 14 zijn de 
verschillende celnamen omschreven. 

§ 6.3. Scenario 1: Verandering van de afzet 

Dit scenario beschrijft een verandering van de afzet. Het gaat hierbij zowel om een toename als 

een afname van 10%. Vooral een afname van 10% is reeel, omdat de klanten voor bet eerst 

moeten betalen voor de geleverde diensten. Er werd bij het opstellen van de begroting zelfs al 

rekening gehouden met een afname van 10%. 

Het enige gegeven, dat voor dit scenario ingevuld moet worden, is de waarde -0, 1 voor een dating 

van 10% en +0,1 voor een stijging van 10% in de eel met de naam: "Afzetverandering" . 

Daarnaast moet natuurlijk de naam en een omschrijving van het scenario in de desbetreffende 

cellen worden ingevuld. 
Een aanname bij dit scenario is dat de afzetverandering geen gevolgen heeft voor de bestaande 

capaciteit. Dus bij vermindering zullen er geen lijnen opgeheven kunnen worden en bij een 

toename kan alle extra afzet met de bestaande capaciteit gerealiseerd worden. 

De resultaten van de afzetvermindering staan weergegeven in tabel 6.2 .. 

Tabet 6.2. Resultaten van een afzetvermindering van 10% 

Hoofdprodukt Totale kosten Totale opbrengsten Totale winst 

Vaste Verbinding 33.727.077 40.011.345 6.284.268 

NSDN 10.344.572 7.773.300 -2.571.272 

Telefonie 26.511.661 19.169.190 -7.342.471 

X-400 596.910 1.045.551 448.641 

LAN-Beheer 2.204.326 1.080.000 -1.124.326 

LAN-IC 0 0 0 

Special 883.805 3.780.000 2.896.195 

Portofonie 3.154.745 1.845.900 -1.308.845 

Telerail 15.719.005 17.019.900 1.300.895 

Mobiele Telefonie 1.288.830 1.290.600 1.770 

Plant-niveau 7.364.571 0 -7.364.571 

TOTAAL: 101.795.502 93.015.786 -8.779.716 
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Hieruit kunnen de volgende conclusies warden getrokken: 

1) Het verlies is sterk toegenomen. Dit komt omdat de kosten maar in zeer beperkte mate 

afnemen, want de activiteit "Aansluiting/Verhuizing "Hoofdprodukt X"" bestaat uit de 

variabele kosten bij deze verandering. De daling van de kosten is maar 0,3 % ten 

opzichte van de begroting. 

2) De kosten van de mobiele produkten veranderen niet, omdat voor de activiteit 

"Aansluiting/Verhuizing" geen kosten warden gemaakt. De kosten op plantniveau 
veranderen oak niet door deze verandering van de afzet. 

De resultaten van de afzettoename staan weergegeven in tabel 6.3. 

Tabel 6.3. Resultaten van een afzettoename van 10% 

Hoofdprodukt Totale kosten Totale opbrengsten Totale winst 

Vaste Verbinding 40.489.972 48.226.457 7.736.485 

NSDN 10.605.465 9.592.125 -1.013.340 

Telefonie 26.547.651 23.719.965 · -2.827.686 

X-400 604.472 1.277.896 673.424 

LAN-Beheer 2.232.487 1.320.000 -912.487 

LAN-IC 0 0 0 

Special 907.885 4.620.000 3.712.115 

Portofonie 3.154.745 2.256.100 -898.645 

Telerail 15.719.005 20.802.100 5.083.095 

Mobiele Telefonie 1.288.830 1.577.400 288.570 

Plant-niveau 7.364.571 0 -7.364.571 

TOTAAL: 108.915.083 113.392.043 4.476.960 

Hieruit kunnen de volgende conclusies warden getrokken: 
1) Het verlies is omgeslagen in een flinke winst. Dit is opgebouwd uit een totale stijging van 

de kosten met 6,63% en een stijging van de opbrengsten met 12,13% ten opzichte van de 

begroting. De stijging van de opbrengsten is grater dan de verwachte 10%. Dit komt, 

omdat er eenmalige opbrengsten zijn meegenomen voor bet eerste jaar. Voor de volgende 

jaren ligt deze toename van de opbrengsten op de verwachte 10%, namelijk 

f 10.112.868,-. 

2) Bij de mobiele produkten stijgen de kosten niet, omdat de kosten voor aansluitingen en 

verhuizingen nul zijn in de begroting. De kosten op plant-niveau veranderen oak niet 

vanwege deze extra afname. 
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§ 6.4. Scenario 2: Verandering van de onderhouds- en functieherstelkosten 

Dit scenario laat de consequenties van een vermindering van de externe onderhouds- en 
functieherstelkosten zien. Deze vermindering heeft betrekking op alle produkten. De onderhouds

en functieherstelkosten kan men verlagen via een betere afweging tussen het risico en de dekking 

van het contract en via meer preventief onderhoud in plaats van correctief onderhoud uit te 
voeren. De snelheid waarmee men de kosten kan be"invloeden is mede athankelijk van de duur van 
het lopende onderboudscontract en de techniscbe mogelijkheden om dreigende storingen te 

registreren en op te lossen. 

Het gegeven, dat ingevuld moet worden, is de afname van deze kostencategorieen met 10%. Dit 

gebeurt door de waarde -0, 1 in te vullen in de eel met de naam: "Verandering onderhouds- en 

functieherstelkosten". 

De resultaten van deze vermindering staan weergegeven in tabel 6.4. 

Tabel 6.4. Resultaten van een 10%-vermindering van de onderbouds- en functieherstelkosten. 

Hoofdprodukt Totale kosten Totale opbrengsten Totale winst 

Vaste Verbinding 33.640.728 42.234.828 8.594.100 

NSDN 10.346.027 8.637.000 -1.709.027 

Telefonie 26.193.642 21.299.100 -4.894.542 

X-400 584.690 1.161.724 577.034 

LAN-Bebeer 2.201.336 1.200.000 -1.001.336 

LAN-IC 0 0 0 

Special 888.365 4.200.000 3.311.635 

Portofonie 3.154.745 2.051.000 -1.103.745 

Telerail 15.719.005 18.911.000 ' 3.191.995 

Mobiele Telefonie 1.288.830 1.434.000 145.170 

Plant-niveau 7.364.571 0 -7.364.571 

TOTAAL: 101.381.939 101.128.652 -253.287 

Hieruit kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

1) Het verlies is gedaald en wel metf 759.560,-. Dit is een daling van de kosten met 0,74% 

ten opzichte van de totale kosten. 

2) Het resultaat van deze kostendaling op bet totale resultaat is een daling van bet verlies 

met hetzelfde bedrag en dit is een vermindering van het verlies van 75% ten opzichte van 

de begroting. 
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§ 6.5. Scenario 3: lnvestering in een telefooncentrale 

Dit scenario beschrijft de gevolgen van de aanschaf van een telefooncentrale. De vraag is of deze 

extra investering rendabel is. Oat betekent dat de totale opbrengsten minus de totale kosten een 

goed rendement opleveren. 
Als voorbeeld zijn de gegevens van de telefooncentrale in Barendrecht ingevuld. Deze gegevens 

staan in tabel 6.5 .. Deze extra investering heeft geen invloed op de kosten van de activiteit 

"Produktontwikkeling". 

Tabel 6.5. De ingevulde waarden voor scenario 3 

Celnaam Waarde I Celnaam I Waarde 

Productcode 30 Kosten huur externe verbindingen f 0 

# aansluitingen 50 stuks Onderhoud per jaar f 7.600 

Afschrijving per jaar f 20.000 Functieherstel per jaar f 600 

Rente per jaar f 4.000 Kosten abonnementen f 4.860 

Huur eigen verbindingen f 7.400 Eenmalige aansluitkosten f 500 

Aantal verbindingen 1 stuk Overige kosten f 0 

De resultaten van de investering in de telefooncentrale staan weergegeven in tabel 6.6 .. Alleen de 

produkten, waarbij veranderingen optreden en het totaal worden getoond. 

Tabel 6.6. Resultaten van de investering in de telefooncentrale. 

Hoofdprodukt Totale kosten Totale opbrengsten Totale winst 

Vaste Verbinding 34.012.450 42.242.728 8.230.278 

Telefonie 26.564.649 21.386.464 -5.178.185 

TOTAAL: 102.198.399 101.223.916 -974.483 

Hieruit kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

1) Het verlies van Telefonie is met f 41.357,- afgenomen. 

2) Het hoofdprodukt Vaste Verbinding lijdt op deze extra verbinding een verlies van 

f 2.992,- in het eerste jaar van de aansluiting. De volgende jaren zal er winst worden 

gemaakt op deze verbinding, want dan zijn er geen aansluitingskosten meer. 

3) Het totale verlies zal metf 41.357,- -/- f 2.992,- = f 38.365,- afnemen. Het aantal 

aansluitingen, waarbij de winst zal omslaan in een verlies voor deze investering, is 

28 aansluitingen. De grafische weergave van de kosten en opbrengsten is te zien in figuur 

6.1., op de volgende pagina. 
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§ 6.6. Scenario 4: Verandering van de afschrijvingstermijn van NSDN-apparatuur 

Dit scenario onderzoekt of een verandering van de afschrijvingstermijn grote invloed heeft op de 

rentabiliteit van het hoofdprodukt en van NS Netwerk Services in het algemeen. Er is gekozen 

voor een voorbeeld met NSDN-apparatuur, omdat deze apparatuur snel technisch verouderd. 

Zowel een toename als een afname van de afschrijvingstermijn is doorgerekend. 

Naast de naam, de omschrijving en de productcode (NSDN=20) moet de waarde 0,1 voor een 

toename van de afschrijvingstermijn van 10% en -0,1 voor een afname van de afschrijvingstermijn 

worden ingevuld. 

De resultaten van een afname van de afschrijvingstermijn van NSDN-apparatuur staan vermeld in 

tabel 6.7 .. 

Tabel 6. 7. Resultaten van een afname van de afschrijvingstermijn van NSDN-apparatuur 

Hoofdprodukt Totale kosten Totale opbrengsten Totale winst 

NSDN 10.798.452 8.637.000 -2.161.452 

TOTAAL: 102 .563. 944 101.128.652 -1.435.292 
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De resultaten van een toename van de afschrijvingstermijn van NSDN-apparatuur staan vermeld in 

tabel 6.8 .. 

Tabel 6.8. Resultaten van een toename van de afschrijvingstermijn van NSDN-apparatuur 

Hoofdprodukt Totale kosten Totale opbrengsten Totale winst 

NSDN 10.030.371 8.637.000 -1.393.371 

TOTAAL: 101.795.864 101.128.652 -667.212 

Uit deze twee tabellen kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

1) Bij een afname van de levensduur met 10% neemt het verlies toe met f 422.444,- ten 

opzichte van de begroting. Dit is een verslechtering van het resultaat van NSDN met 24% 

en voor heel NS Netwerk Services is dit een verslechtering van 41 % . 

2) Bij een toename van de levensduur met 10% neemt het verlies af met f 345.636,- ten 

opzichte van de begroting. Dit is een afname van het verlies van NSDN met 20 % en 

voor heel NS Netwerk Services een afname van het verlies met 34%. 
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Hoof dstuk 7. Conclusies en aanbevelingen 

§ 7.1. Conclusies 

In deze paragraaf zullen een aantal conclusies, die uit de verschillende delen van dit rapport 

getrokken kunnen worden, worden besproken: 
1) Bij bet beoordelen van de kosten en opbrengsten blijken er grote verschillen in de 

winstgevendheid van de verschillende hoofd- en subprodukten op te treden. 

Winstgevende hoofdprodukten zijn: de Vaste Verbindingen, X-400, de Specials, Telerail 

en Mobiele Telefonie. Echter de Vaste Verbindingen zijn alleen winstgevend, omdat 

NS Netwerk Services zelf zoveel verbindingen afneemt voor de overige hoofdprodukten. 

Bij Vvbd geldt dat de lengte grote invloed heeft op de hoeveelheid winst of verlies, die er 

op een verbinding word gemaakt. Maar er geldt tevens dat hoe sneller de verbinding des 

te groter is de afstand, waarbij de winst omslaat in een verlies. Een uitzondering is de 

2 Mbps.-verbinding, waarvan bet maandtarief bij geen enkele afstand rendabel is. 

Bij NSDN ontstaat vooral winst bij de lagere snelheden. 

Bij Telefonie wordt winst gemaakt op de digitale aansluitingen, maar verlies geleden op 
de analoge aansluitingen. 

2) Het bepalen van de kosten per produkt is nog niet altijd mogelijk. De reden hiervoor is 

bij de aansluitingen en verhuizingen bet feit dat exacte gegevens over bet aantal 

aansluitingen en verhuizingen per subprodukt ontbreken. 

Voor een aantal hoofdprodukten, zoals LAN-IC, LAN-Beheer, Special en de mobiele 

produkten ontbreekt een duidelijke definitie van de verschillende subprodukten. Een reden 

hiervoor is de ontwikkelingsfase, waarin sommige produkten zich bevinden. 

3) Uit de vergelijking van de werkelijke gegevens met de begroting geldt dat de gemaakte 
totale kosten lager zijn en wet 8,5% ten opzicht van de begrote cijfers. De opbrengsten 
zijn ook lager, namelijk 4%. Hierdoor is bet resultaat over de periode beter dan 

verwacht. Het verwachte verlies is zelfs omgeslagen in een winst. 

4) Uit de scenario's komt naar voren dat vooral de afzetvermeerdering met 10% grote 

invloed heeft op bet totale resultaat. Een stijging van de afzet met 10% leidt tot een 

stijging van de ROI met 100%. 

De reden hiervoor is dat de meeste kosten vast of athankelijk van de aanwezigheid van 

een actief zijn en dus niet variabel zijn met de afzet. Bij een betere bezetting van de 

bestaande capaciteit, leidt dus bijna de gehele extra opbrengst tot extra winst. 

§ 7 .2. Aanbevelingen 

De aanbevelingen voor verder onderzoek zijn: 

1) bet verzamelen van gegevens over de subprodukten, zoals definities en duidelijke 

kostendragers en aantallen hiervan. Zodat aan de hand van deze gegevens de kosten, die 

nu naar een aantal hoofdprodukten gealloceerd worden, gedetailleerder gealloceerd 
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kunnen worden naar de subprodukten. Het model kan dan betrouwbaardere gegevens 

opleveren voor de te nemen beslissingen. 

2) het verzamelen van gegevens, zoals aantallen aansluitingen en verhuizingen per 
subprodukt. Deze gegevens zijn nodig om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de 

eenmalige kosten van deze produkten. 

3) het bepalen van de gevoeligheid van de verschillende kostensoorten. Dus tot welke 
afzetverandering geldt de aanname dat een kostensoort niet verandert. 

4) het gebruiken van een model voor het beoordelen van grotere investeringsbeslissingen. 

Eventueel moet er een nieuw model worden ontwikkeld. 

5) het zoeken naar de relaties tussen de onderhouds- en functieherstelkosten en de 

verschillende activa. 

6) bet zoeken naar mogelijkheden voor de elektroniscbe koppeling tussen de diverse 

gebruikte bestanden en bet model. 
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Bijlage 1. Lijst met gebruikte afkortingen 

ABC: 
ADN: 
AM: 
CVI: 
DN-1: 
DTS: 
ER: 
IB: 

Activity Based Costing. 
Alcatel Data Netwerk. 
Account Management. 
Centrum Voor Informatieverwerking (na overname door EDS: EDS CVI). 
Datanet 1. 
Data en Telecom Services, onderdeel van NS Infra Services. 
Elektro Rail. 
BV Ingenieursbureau NS. 

Kbps.: Kilobytes per second. 
LAN-IC: Local Area Network-Interconnect. 
Mbps.: 
MTBO: 
NBC: 
NSDN: 
NST: 
OA: 
OM: 
O&S: 
P&C: 
PABX: 
Proj.: 
PVC: 
RIB: 

ROI: 
SM: 
SNU: 
Vvbd: 
X-400: 

Megabytes per second. 
Methoden van Toegepast Bedrijfskundig Onderzoek. 
Netwerk Besturings Centrum. 
NS DataNetwerk. 
NS Telecom BV. 
Ontwikkeling en Advies. 
Office Management. 
Operations & Services (was Instandhouding). 
Planning en Control . 
Private Automatic Branch eXchange. 
Projecten. 
Permanent Virtual Circuit. 
Rail Infra Beheer. 
Return On Investment. 
Service Management. 
Stedelijk Netwerk Utrecht. 
Vaste verbinding. 
Elektronische mailservice. 
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Bijlage 5. De leveranciers 

1) Vaste verbindingen: 
- DTS: 

- PTT: 
- AT&T: 
- Nokia: 
- Siemens: 
- Youcom: 

Onderhoud en functieherstel van kabels, transmissie-apparatuur en 
verbindingen en zorgen voor de fysieke atbandeling van nieuwe 
aansluitingen en verhuizingen. 
Abonnementen en aansluitkosten van vaste verbindingen. 
Transmissieapparatuur. 
Transmissieapparatuur; Nokia wordt bet standaardmerk. 
Transmissieapparatuur. 
Transmissieapparatuur. 

- IB: 
- RIB: 

Engineering en uitvoeren van projecten met betrekking tot kabels, etc .. 
Kabelbeheer en functieherstel. 

- Infraservices: 

- ER: 
- CVI: 

2) NSDN: 

Voeding 48V /220V. 
Kabelbeheer en functieherstel. 
Voeding 48V/220V. 
Opslag van materialen en uitvoeren van projecten. 
Helpdesk. 

- DTS: Onderhoud en functieherstel van kabels, transmissie-apparatuur en 
verbindingen en zorgen voor de fysieke atbandeling van nieuwe 
aansluitingen en verhuizingen. 

- PTT/Unisource: Abonnementen, tikken en aansluitkosten op DataNet 1. 
- ADN(= Alcatel Data Netwerk): Onderhoud en reparatie van X.25-apparatuur zoals 

- Telindus: 
- CVI: 

3) PABX/Telefonie: 
- DTS: 
- PTT: 

- Infraservices: 
- CVI: 

4) X-400: 

Modems. 
Helpdesk. 

switches en modems. 

Onderhoud en functieherstel van centrales. 
Onderhoud en service van PABX-centrales en particuliere installaties. 
Gesprekskosten en telefoonaansluitingen van buitenlijnen. 
Onderhoud en kleine uitbreidingen aan PABX-centrales. 
Helpdesk. 

- PTT: 
- CVI: 

Abonnementen en berichtkosten op de X-400-dienst en Internet. 
Helpdesk en beheer van DECnet-platform en Banyan VINES-platform. 

5) LAN-IC: 
- DTS: 

- Getronics: 

- DEC: 
- CVI: 

6) Mobiel: 

Onderhoud en functieherstel van kabels, transmissie-apparatuur en 
verbindingen en zorgen voor de fysieke atbandeling van nieuwe 
aansluitingen en verhuizingen. 
Servicecontract voor storingen en reparatie/vervanging. 
Leveren van Cisco-Routers. 
Routers, deze gaan eruit. 
Helpdesk en de huur van ruimte voor de routers in het CVI-gebouw. 

- PTT/Unisource: Abonnementen voor verschillende produkten. 
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Bijlage 6. Bestaande kostencalculatie-methoden 

In deze bijlage zullen de volgende bestaande methoden worden besproken (1), (2), (5), (7): 

1) Delingscalculatie; 

2) Equivalentiecijfer-methode; 

3) Toeslag- of opslag-calculatie; 

4) 

5) 

6) 
7) 

8) 

9) 

Kostenplaatsmethode; 
Activity Based Costing. 

Marginale calculatie; 

Differentiele calculatie; 

Direct costing; 
Knelpuntscalculatie; 

ad 1) Bij de delingscalcu/atie wordt de volgende algemene formule gebruikt: 

lcostprijs = vaste lwsten + variabele lwsten 
normale productie verwachte productie 

Deze methode is heel eenvoudig, maar alleen toepasbaar bij bedrijven, die maar ~~n 

produkt produceren. Deze formule is ook alleen maar geldig bij proportioneel variabele 

kosten. 

ad 2) De equiva/entieci.ifer-methode is iets meer gedifferentieerd dan de delingscalculatie. De 

methode is echter alleen toepasbaar bij produkten, die een grote onderlinge verwantschap 

hebben. Deze verwantschap kan bestaan uit bet gebruik van dezelfde grondstoffen of bet 

doorlopen van hetzelfde produktieproces. 

Het verschil van beslag, op bijvoorbeeld de produktiefactoren, wordt tot uitdrukking 

gebracht door middel van indexcijfers. 

ad 3) De toeslag- of opslagcalculatie kan gebruikt worden bij bedrijven met heterogene 

produkten. De methode maakt onderscheid tussen directe en indirecte kosten. De directe 

kosten worden uitgerekend aan de hand van de standaardhoeveelheden en -prijzen. De 

indirecte kosten worden berekend als percentage van bet geheel of een gedeelte van de 

directe kosten. De groepen van indirecte kosten hebben een lineair verband met bet bedrag 

van een of meer van de directe kostenfactoren, zoals bijvoorbeeld materiaalkosten, directe 

loonkosten of de totale directe kosten. 
Deze methode is weinig arbeidsintensief en efficiencybewaking is mogelijk door de 

standaardhoeveelheden en -prijzen te vergelijken met de werkelijke hoeveelheden en 

prijzen. Een nadeel is, dater weinig onderzoek uitgevoerd wordt naar de causaliteit tussen 

de directe en indirecte kosten. Dus, indien er sprake is van een hoog percentage indirecte 

kosten (30 % ) is bet beter deze methode niet toe te passen. 
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ad 4) De kostenplaatsmethode moet nadelen van de delings- en toeslagcalculatie ondervangen. Bij 

deze methode kunnen de meest uiteenlopende produktkenrnerken, dus verdeelsleutels, 

gebruikt worden om een zo nauwkeurig mogelijke kostprijs per produkt te bepalen. De 

indirecte kosten worden doorbelast naar de kostenplaatsen. Er is onderscheid tussen 

calculatorische, algemene, hulp- en hoofdkostenplaatsen. De kosten worden via deze 

kostenplaatsen uiteindelijk naar de kostendragers doorbelast. Deze kostendragers zijn de 

verschillende produkten, die moeten zorgen voor de kostendekking. 

ad 5) Bij Activity Based Costing worden de kosten via activiteiten, die voor bet produceren en 

leveren van de produkten nodig zijn, doorbelast. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 

"produkt-", "batch-", "produkttype-", "proces-" en "plant-"niveau activiteiten. Per 

activiteit wordt een kostendrager bepaald. 

Indien per activiteit een eigen kostenplaats ontstaat, is de kostenplaatsmethode gelijk aan 

Activity Based Costing. 

Bij ABC kan niet gewerkt worden met een normale produktie om de vaste kosten door te 

rekenen. 

ad 6) De marginale calculatie is geen integrate kostprijsmethode zoals de eerste vijf. Hierdoor is 

de calculatie ook minder universeel toepasbaar. In specifieke gevallen is de bruikbaarheid 

echter groter. De formule, die bij deze calculatie gebruikt wordt, is: 

marginale kostprijs = ~ , waarbij K = j(Q) 

De marginale kostprijs is dus gelijk aan de extra kosten die gemaakt moeten worden om 

~~n extra produkt te maken. Dit zijn dus de supervariabele kosten, die een zeer klein deel 

van de totale kosten vormen. 

Hiervoor is echter maar een klein toepassingsgebied. De reden is, dat de marginale kosten 

vrijwel nooit weergegeven kunnen worden als functie van bet produktieniveau, zodat de 

marginale kostencurve niet getekend kan worden. 

ad 7) De di.fferentii!le calculatie lijkt veel op de marginale calculatie. Echter bet verschil met de 

marginale methode is, dat de toevoeging van ~~n produkt niet geldt. De formule, die bij 

deze methode gebruikt wordt, is: 

..,,iffi . -ie 1,,.,-., .. AK cu erentte .... ,,nyrys = -
AQ 

Dus de differentiele kostprijs is gelijk aan de toename van de kosten gedeeld door de 

toename van de produktie. 

De differentiele kostprijs kan alleen toegepast worden als er geen verband is tussen de 

standaardprodukten en de toegevoegde produktie, dus alleen als er sprake is van een 

incidentele toevoeging. 

De differentiele calculatie heeft een breder toepassingsgebied. Het is namelijk een goed 

hulpmiddel bij bet nemen van beslissingen. Echter men moet er goed op letten dat men de 

eigen markt niet gaat bederven door deze kruissubsidie. 
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ad 8) Bij direct costing wordt slecbts een gedeelte van de totale kosten doorbelast naar de 
kostendragers. Namelijk bet gedeelte van de kosten, dat recbtstreeks of op een eenvoudige 

wijze is toe te rekenen aan de kostendragers. De overige kosten worden recbtstreeks ten 

taste van de resultatenrekening gebracbt. Ieder produkt levert dus een bijdrage voor de 

overige kosten. Dit is dus een kostencalculatiemethode en geen kostprijsmethode. 
Er zijn een aantal varianten: 

1) variabele kostencalculatie: verkoopprijs -/- variabele kosten = bijdrage; 

2) directe kostencalculatie: verkoopprijs x afzet -/- directe kosten afzet = bijdrage; 

3) combinatie van bovenstaande varianten: 

(verkoopprijs -/- variabele kosten) x afzet -/- directe vaste kosten = bijdrage. 

Efficiencybewaking is nog steeds mogelijk door combinatie met een budgetteringssysteem. 

Een voordeel van deze methode is: de eenvoud. 

ad 9) Bij de kne/puntsca/culatie wordt de produktiefactor, die scbaars is in een periode, zo 
economiscb mogelijk volgeboekt met bet produkt, dat de boogste bijdrage per eenheid 

knelpuntsfactor beeft. 

De eerste vijf methoden zijn integrate kostprijsmethoden. De methoden 6 tot en met 8 zijn niet

integrale kostprijsmethoden. Methode nummer 9 is een manier voor bet bepalen van de 
economiscb optimale produktie van de knelpuntsfactor. 
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Bijlage 7. Resultaten Quick Scan ABC 

Stap 1 van de quick scan: ABC zinvol voor uw organisatie ? 

Is er sprake van massaproduktie in combinatie met 
klantspecifieke orders ? 

Is er sprake van een dynamiscbe markt omgeving ? 

Is er sprake van belangrijke tecbnologiscbe ontwikkelingen ? 

Heeft bet bedrijf een monopolie in een bepaald 
produkt-/marktsegment ? 

Lijken de prijzen van concurrenten relatief laag? 

Is de marktstrategie van bet bedrijf recentelijk veranderd ? 

Is er een groot verscbil in produktievolume tussen 
verscbillende produkten ? 

Is bet produktieproces recentelijk veranderd ? 

Is bet kostprijzensysteem ouder dan 5 jaar ? 

Is de concurrentie recentelijk verbevigd ? 

Is bet management onzeker omtrent de speelruimte met 
prijzen? 

Is bet management onzeker omtrent bet bescbermen van een 
bepaalde produktlijn ? 

Is er sprake van deregulatie op de markt ? 

Betreft bet een produktgericbte organisatie ? 

Betreft bet een marktgericbte organisatie ? 

Wordt 80 % van bet resultaat door 20 % klanten binnen 
gebaald? 

Wordt 80 % van bet resultaat door 20 % produkten binnen 
gebaald? 
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Is de commerciele afdeling verantwoordelijk voor: 

* interne logistiek ? 

* externe logistiek ? 

* kwaliteitszorg 

Zijn er afdelingen die een eigen kostensysteem hebben 
opgezet? 

Is de administratie veel tijd kwijt aan speciale projecten ? 

Behoren langdurige en speciale studies tot de dagelijkse 
gang van zaken ? 

Is er sprake van toenemende mate van automatisering ? 

Is bij u bekend welke primaire processen aanwezig zijn ? 

Zijn de hoofdprocessen bij u bekend ? 

Worden ondersteunende afdelingen op een andere manier 
gebruikt dan oorspronkelijk bedoeld was ? 

Zijn er relatief veel ondersteunenede afdelingen ? 

Leveren die afdelingen diensten aan ALLE produkten / 
markten 

Zijn er ondersteunende afdelingen die direct relevant zijn 
voor bet produkt dat de klant onder ogen krijgt ? 

Vormen laatst genoemde afdelingen een groot dee! van de 
ondersteunende afdelingen ? 

Is er momenteel support voor ABC vanuit ondersteunende 
afdelingen ? 

Is er momenteel support voor ABC vanuit de accounting 
afdeling? 

TOTALEN (33 VRAGEN) 

TOTAAL "JA" + "NEE" 
·.·.·.·.·.·.·.·.·.·::•;•;•:• 

::::- :;: 
!ff :i:!:\Hl=i=· 
ABt,1 ~invol voor :~;z;;g;i;tie.· 2:::::::::::::::: :::·:: _.:=:-:=:: 
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Stap 2 van de quick scan: kan ABC implementatie succesvol verlopen ? 

Vormen de indirecte kosten een relevant percentage van de 
totale kosten ? 

Werkt de organisatie met een vorm van "direct costing" ? 

Worden de indirecte kosten onvoldoende doorberekend? 

Geeft bet bestaande systeem onvoldoende inzicht in de 
kostenstructuur ? 

SUBTOTALEN 

Veranderen kostprijzen als gevolg van nieuwe voorschriften 
voor de financiele administratie ? 

Is de organisatie verdeeld in kostenplaatsen ? 

Zijn er aparte kostenplaatsen voor directe en indirecte kosten? 

Worden de kostensoorten apart vermeld per kostenplaats? 

Is bekend welke personen in welke kostenplaats worden 
opgenomen? 

Hangen de kostenplaatsen samen met de activiteiten in de 
organisatie ? 

SUBTOTALEN 
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Is er bekend welke activiteiten plaatsvinden in welke 
afdelingen ? 

Zijn er kwantitatieve gegevens over deze handelingen 
aanwezig? 

Worden homogene activiteiten verricht in aparte afdelingen? 

Zijn activiteiten per afdeling alleen produkt gericht ? 

Zijn activiteiten per afdeling alleen markt gericht ? 

SUBTOTALEN 

Varieert bet relatieve gebruik van een ondersteunende afdeling 
per produkt ? 

Hanteert de organisatie geen interne tarieven ? 

SUBTOTALEN 

Kostenallocatie en -beheersing bij een leverancier van telecornrnunicatieservices 
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Hadden afnemers weinig moeite met een recente 
prijsverboging ? 

Geven sommige offertes een moeilijk te verklaren resultaat ? 

Liggen kostprijzen boven een inkoopprijs bij derden ? 

Zijn er produkten met moeilijk te verklaren winstmarges? 

Zijn er moeilijk te maken produkten met relatief boge marge ? 

Zijn er managers die de produktie van produkten willen 
stoppen? 

Is er eenduidigbeid in welke eenheid de output van de 
organisatie gemeten wordt ? 

Heeft bet management de beboefte om een dieper inzicbt te 
verkrijgen in de kostenstructuur van produkten, produktlijn, 
regio 's of klanten? 

Sluit deze keuze aan bij de indeling die in bet primaire proces 
gebanteerd wordt ? 

SUBTOTALEN 

1. Kosten 4 

2. Kostenplaatsen 6 

3. Activiteiten 5 

4. Kostendrijvers 2 

5. Kostendragers 9 

2 

4 

2 

2 

4 

KRUIS KOLOM AAN 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

11~1 2 3 

SCORES 

2 0 

1 

2 1 

0 0 

2 3 

TOTALEN 26 A 14 7 5 

TOTAAL "JA +"NEE" B 21 
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Bijlage 8. Activity Based Costing 

In deze bijlage worden een aantal basiselementen van de gekozen methode, Activity Based Costing 

(ABC), besproken [2], [3], [5], [7]. 

Te beginnen met het primaire doel van ABC. Dit doel is te omschrijven als: het zo nauwkeurig 

mogelijk vaststellen van de produktkosten. Deze nauwkeurigere produktkosten worden op een 

hoger beslissingsniveau gebruikt voor het nemen van beter produktbeslissingen. Het gaat dan 

onder andere om de volgende strategische produktbeslissingen: 

1) Introduceren en afstoten van produkten; 

2) Bepalen van de verkoopprijzen van de produkten; 

3) Bepalen van de produkten- en/of marktenmix; 

4) Make-or-Buy-beslissingen; 

5) Procesverbeteringsacties. 

Omdat deze produktbeslissingen, waarvoor de kostencalculatie plaatsvindt, lange termijn gevolgen 

hebben voor de onderneming, maakt ABC gebruik van een lange termijn perspectief. 

De stappen, die worden uitgevoerd bij ABC, zijn: 

1) Bepalen van de activiteiten voor ABC; 

2) Bepalen van de kosten per activiteit; 

3) Per activiteit een kostendrager bepalen en een tarief bij deze kostendrager; 

4) Doorbelasten van de kosten naar de produkten; 

ABC onderscheidt verschillende activiteitenniveaus: 

*) Produkt-niveau activiteiten: Deze worden rechtstreeks veroorzaakt door de beslissing 

om een bepaalde hoeveelheid produkten (output) te 

vervaardigen. 

*) Batch-niveau activiteiten: Deze zijn direct gekoppeld aan de beslissing om een 

serie ("batch") te produceren. 

*) Produkttype-niveau activiteiten: Deze dienen ter ondersteuning van een produkttype en 

zijn onathankelijk van het volume van de output of het 

*) Proces-niveau activiteiten: 

*) Plant-niveau activiteiten: 

aantal series. 

Deze dienen ter ondersteuning van bedrijfsprocessen. 

Deze hebben betrekking op het ondersteunen van het 

bedrijf als geheel. 

Bij NS Netwerk Services heb je te maken met produkt-, produkttype- en plantniveau activiteiten. 
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Bijlage 9. Overzicht van de posten uit de begroting per kostencategorie 

Nr. Kostencategorie Omschrijving uit begroting 

1 Lease Lease PABX DK 

2 Onderhoud (extern) DTS: onderhoud: vast 

DTS: onderhoud: variabel 

PTT: onderhoud 

3 Functieherstel (extern) DTS: functieherstel: vast 

DTS: functieherstel: variabel 

PTT: functieherstel 

4 Abonnementen PTT: huur: abonnementen 

PTT: verbindingen Telerail 

PTT: verbindingen Gesloten Netten 

5 Mutaties van Infrastructuur PTT: huur: t!t!nmalig 

6 Mutaties door nieuwe Klantenorders DTS: mutaties klantorders 

7 Overige opdrachten Overige opdrachten aan derden en overige 
opdrachten aan NS-bedrijven exclusief 
stelposten en lease PABX DK 

8 Overige uitvoeringskosten Material en 

PTT: huur: variabel 

Overige kosten: actualiseren administratie 

Overige kosten: actualiseren tekeningen 

9 Reserves U itvoeringskosten Overige opdrachten aan derden: stelposten 

Overige kosten: reserve milieumaatregelen 

Overige kosten: reserve bedrijfsuitvoering 

Overige kosten: reserve pupiniseren 

10 A fschrijvingen Afschrijvingskosten 
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Nr. Kostencategorie Omschrijving uit begroting 

11 Personeelskosten Personeelskosten 

12 Overige apparaatskosten Kantoorbehoeften 

Verkoopkosten 

Advies en Accountantskosten 

Overige kosten 

13 Reserve Apparaatskosten Reserves 

14 Rente Rentekosten 
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Bijlage 10. Het model 

lnhoud 

A B C D E 
1 lnhoudsopgave van het model: 
2 
3 Omschrljvlng Blad Cellen INVULLEN 
4 VAN T/M 
5 Tarieven van NS Netwerk Services Tarieven A1 042 
6 
7 Naam/Omschriivina scenario Scenario A1 E3 via scenario-
a BeTnvloedbare factoren v/d scenario's Scenario A4 E22 beheer 
9 Resultaten van het scenario Scenario A23 E55 

10 
11 Kosten van de bearotina Bearotina A1 N23 JAARLIJKS 
12 Uren van de bearoting Bearoting A24 P146 JAARLIJKS 
13 Afname van de produkten Begroting A147 1918 JAARLIJKS 
14 Afname van Vvbd door overige produkten Begroting A199 D212 JAARLIJKS 
15 Stap 1 : Bepalen van de kosten per activiteit Begroting A213 R241 NEE 
16 Stap 2: Omschriivina van de activiteiten Bearotina A242 F270 NEE 
17 Stap 3: Berekenen van de tarieven van een kostendraaer Bearotina A271 1336 NEE 
18 Stap 4: Veraeliiken van de kostpriis en de tarieven Bearotina A337 1390 NEE 
19 Stap 5: Bepalen van de gegevens van de verschillende Vvbd Begroting A391 J429 NEE 
20 Testen of inaevulde waarden in het bereik liaaen Bearotina A430 G444 NEE 
21 
22 Toeoassinaen Vvbd T oeoassinaen A1 G70 Gedeelte 
23 Toepassingen NSDN Toepassingen A71 G111 Gedeelte 
24 Toepassingen Telefonie T oepassingen A112 G137 Gedeelte 
25 Toepassingen X-400 T oepassingen A138 G145 Gedeelte 
26 
27 Grafieken van de verschillende Vaste Verbindinaen zie Naam Blad 
28 
29 Periode Werkelijk A1 B3 JA 
30 Kosten van de periode Werkeliik A4 M26 JA 
31 Uren van de oeriode Werkelijk A27 060 JA 
32 Gemiddelde afname per maand gedurende de oeriode Werkelijk A61 H113 JA 
33 Afname van Vvbd door overige produkten Werkeliik A114 D127 JAARLIJKS 
34 Stap 1 : Bepalen van de kosten per activiteit Werkelijk A128 R156 NEE 
35 Stap 2: Doorbelasten van de ondersteunende activiteiten Werkeliik A157 G185 NEE 
36 Stap 3: Berekenen van de tarieven van een kostendrager Werkelijk A186 1251 NEE 
37 Stap 4: Vergeliiken van de kostprijs en de tarieven Werkelijk A252 H305 NEE 
38 Testen of ingevulde waarden in het bereik liggen Werkeliik A306 G313 NEE 
39 
40 Periode Vergelijking A1 B3 NEE 
41 Veraeliikina totale kosten per kostencateaorie Vergelijking A4 G24 NEE 
42 Vergeliiking totale uren oer uursoort of afdeling Veraeliikina A26 G67 NEE 
43 Vergelijking totale kosten oer activiteit Vergeliiking A68 G96 NEE 
44 Vergelijking totale kosten oer hoofdprodukt Vergeliiking A97 G115 NEE 
45 Vergelijking totaal aantal abonnementen oer subprodukt Vergeliiking A116 G172 NEE 
46 Vergelijking van de opbrengsten oer hoofdprodukt Vergelijking A173 G189 NEE 
47 Veraeliikina van de winsten oer hoofdprodukt Veraeliikina A190 G206 NEE 
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2 
3 De tarleven van NS Netwerk Services per maand) 
4 
6 Aanslulten 
6 
7 Vvbd 500 
8 500 
9 500 

10 500 
11 1000 
12 1000 
13 1000 
14 1000 
15 950 
16 950 
17 950 
18 950 
19 950 
20 4900 
21 20000 
22 
23 
24 NSDN 500 
25 500 
26 500 
27 500 
28 500 
29 500 
30 1500 
31 1500 
32 
33 
34 PABX 210 
35 210 
36 210 
37 210 
38 
39 
40 X-400 
41 

, . 

D 

Verhutzen 

250 
250 
250 
250 
500 
500 
500 
500 
250 
250 
250 
250 
250 

1500 
7500 

500 
500 
500 
500 
500 
500 

1500 
1500 

60 
60 
60 
60 

Verkoopprijzen van NS NwS 

E F G H 

Vast per 1 t/m 9 km. 10 t/m 24 km. 
Verblndlng Vast Per km. Vast Per km. 

55,00 0,00 2500 50,00 20,00 
55,00 0,00 25,00 50,00 20,00 
55,00 0,00 85,00 0,00 85,00 
55,00 0,00 85,00 0,00 85,00 
90,00 0,00 30,00 60,00 2400 
90,00 0,00 30,00 60,00 24,00 
90,00 0,00 170,00 0,00 170,00 
90,00 0,00 170,00 0,00 170,00 

150,00 95,00 18,00 165,00 11,00 
170,00 95,00 18,00 165,00 11,00 
210,00 120,00 22,00 210,00 13,00 
232,50 135,00 25,50 235,00 15,50 
255,00 150,00 29,00 260,00 18,00 
390,00 21000 49,00 460,00 24,00 

2.010,00 1.200,00 260,00 2.400,00 140,00 

Aanslultlng Varlabel 
350 
100 
450 
600 
700 
800 

1150 
1300 

134 
124 
205 
195 

13,15 

J K L M N 0 

Afstands-lnterval 
25t/m49 km. 50t/m 99km. > 100 km. 

Vast Per km. Vast Per km. Vast Per km. 
420,00 5,20 507,50 3,45 677,50 1,75 
420,00 5,20 507,50 3,45 677,50 1,75 

0,00 85,00 0,00 85,00 000 85,00 
0,00 85,00 0,00 85,00 0,00 85,00 

480,00 7,20 642,00 4,00 846,00 2,00 
480,00 7,20 64200 4,00 846,00 2,00 

0,00 170,00 000 170,00 0,00 170,00 
0,00 170,00 0,00 170,00 0,00 170,00 

315,00 5,00 465,00 200 490,00 1,75 
315,00 5,00 465,00 2,00 490,00 1 75 
385,00 6,00 535,00 300 660,00 1,75 
447,50 7,00 647,50 3,00 760,00 1,85 
510,00 8,00 760,00 3,00 860,00 2,00 
710,00 14,00 1.210,00 4,00 1.410,00 2,00 

3.900,00 80,00 5.90000 4000 7.500,00 24,00 



De scenario·• 

A I B C D I E 
1 Naam scenario: Baaiaaeoevena Beoroting 
2 Omachrijvfng scenario: 
3 

De gegevena uit de l>c!groling en de werkelijke afzet• nonnale afzet• afzet aept. 1994 

4 BeYnvloedbare factoren: 
5 Algehele afzetverandering t.o.v. basisaeoevens (04) 
6 Veranderin11 onderhouda- en functieherstelkoaten (%) 

7 
8 Produktcode=10 20 30 40 Overiae Drodukten 
9 Verandering capaciteit: Produktcode 

10 Verschil afzet (eenheden/Waarde) 
11 AfachriiVin11 
12 Rente 
13 Huur verb. (eigen net)(waarde/#) 
14 Huur verbindingen (extern) 
15 Onderhoud (extern) 
16 Functieherstel (extern) 
17 Abonnementen 
18 Mutaties Infra 
19 Overige koaten 
20 Verandering afschr.-termijn (%) 

24 Totale kosten Totale opbrengsten Totale wins! 
25 WBD 34.001 .558 42.234.828 8.233.270 
26 NSDN 10.376.007 8.637.000 -1.739.007 
27 PABX 26.518.842 21 .299.100 -5.219.542 
28 X-400 603.890 1.161 .724 557.833 
29 LAN-Beheer 2.218.406 1.200.000 -1 .018.406 
30 LAN-IC 0 0 0 
31 Special 895.845 4.200.000 3.304.155 
32 Portofonie 3.154.745 2.051 .000 -1 .103.745 
33 Telerall 15.719.005 18.911 .000 3.191 .995 
34 Mobiele Telefonie 1.288.830 1.434.000 145.170 
35 Plant-niveau 7.384.571 0 -7.384.571 

36 TOTAAL: 102.141 .500 101 .128.652 -1 .012.848 

}b~mTulTu1~rnmm•IDmmtfammm1IDimoommmm1rnmnmmit11$&mrmmmmmml'!1@m~•frmrnoommmmmm1;K\~= 
39 De veranderlnaen ten opzlchte van de bearotlna 
40 
41 Totale kosten Totale opbrengsten Totale winst 
42 WBD 0 0 0 
43 NSDN 0 0 0 
44 PABX 0 0 0 
45 X-400 0 0 0 
46 LAN-Beheer 0 0 0 
47 LAN-IC 0 0 0 
48 Special 0 0 0 
49 Portofonie 0 0 0 
50 Telerall 0 0 0 
51 Mobiele Telefonie 0 0 0 
52 Plant-niveau 0 0 0 
53 TOTAAL: 0 0 0 

:: ~~h~~:,:@~~iwimmmmmmi1t1-%m&,,,1mmiwwmaTiwirnmmmwmmmwm.mm:~~~;-rnmmmwmmmmmmm~mmfu.w.mw~ 
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Toepasaingen 

A I B C D E F 0 
1 VASTE VERBINDINOEN 
2 
3 D• aemlddeln 011br9nast1H1 11•r cateaort• 

' 5 17 37 75 115 
5 2d•(--.) 180,00 445,00 667,40 821 ,25 933,75 
6 2dr llltlE. ) 480,00 1.500,00 3.200,00 6.430,00 9.830,00 
7 4dr(--.) 240,00 558,00 836,40 1.032,00 1.166,00 
8 4dr n,11 •• ) 940,00 2.980,00 6.380,00 12.840,00 19.640,00 
9 2.4 335,00 502,00 650,00 765,00 841 25 
10 4.1 355,00 522,00 670,00 785 00 861,25 
11 ,., 440,00 641 ,00 817,00 970,00 1.071 25 
12 14.4 495,00 731 ,00 939,00 1.105,00 1.205,25 
13 lt.2 550,00 821,00 1.061,00 1.240,00 1.345,00 
1, '4.t 845,00 1.258,00 1.618,00 1.900,00 2.030,00 
15 2Mb. 4.510,00 6.790,00 8.870,00 10.910,00 12.270,00 
16 
17 
18 Aantal ma,,nden voordat de /nit/fie aanslultkosten teruaverdlend zlln. 
19 5 17 37 75 115 aem. 

20 2dr (norm.) 57,73 23,35 15,57 12,65 11 , 13 24,09 
21 2dr (bij&.) 21 ,65 6,93 3,25 1,62 1,06 6,90 
22 4dr(--.) 41 ,22 17,73 11 ,83 9,59 8,48 17,77 
23 4dr (bij&.) 10,52 3,32 1,55 0,77 0,50 3,33 
2, 2.4 29,68 19,80 15,30 13,00 11,82 17,92 
25 4.1 28,01 19,05 14,84 12,67 11,54 17,22 
26 ,., 22,60 15,51 12,17 10,25 9,28 13,96 
27 14.4 20,09 13,60 10,59 9,00 8,25 12,30 
28 lt.2 18,08 12,11 9,37 8,02 7,39 10,99 
29 '4.0 7,09 4,76 3,70 3,15 2,95 4,33 
30 2Mb. -2,02 -1 ,34 -1 ,03 -0,83 -0,74 -1,19 
31 •••• 23,15 12,26 8,83 7,26 6,52 
32 
33 Gemilld1ld1 van bet toCaal 11 ,60 
3, Variaatie 104,04 
35 Slalldaardafwilklna 10,20 
36 
37 
38 Aantal afmlzette 11rodukten 11er cateaorl• 
39 ,o 5 17 37 75 115 
,1 2dr(IIOl'IB.) 0 
,2 2dr lbilz.) 0 
,3 4dr (nonn.) 0 

" 4dr (hllz. ) 0 
,5 2.4 0 

" 4.1 0 
'7 ,., 0 
'8 14.4 0 
'9 19.2 0 
50 "'·' 0 
51 2 Mb. 0 
52 0 0 0 0 0 0 
53 
5, Total• oobrenast oer "'"• VVbd oer afstandscateaorl• 
55 
56 5 17 37 75 115 
57 2dr 1--.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
58 2dr lbih,) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59 4dr(_,,,,) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
60 4dr llltlE.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61 2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
62 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
63 ,., 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

" 14.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
65 1,.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
66 '4.t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
67 2Mb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
68 000 000 000 000 000 000 

..!! 
~;t,,~ilit.1illtlltBRUK;f lf.tif@illiffi1ii@falt.@iJlillfu1llitB@illl't~@illKUWD~~•mmm~m ~ 

71 
72 
73 De aemlddelde vast• 011brenasten 11•r soort aanslultlna 
1, VII.It I 
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Toepasaingen 

A B C D E 
715 2.4 350 

100 
nu 450 
78 U 600 
79 1◄., 700 
80 19.l 800 
81 .... 1.150 
82 2Mb. 1.300 
83 
84 
815 Aantat mNndefl 

N 
voordllt de tnttlll• unstultkosten •- . .;encJ ztJn. 

87 2., 
88 T..-. 
89 , .• 
90 ,., 

91 IU 
92 19.l 
93 .... 
_. 2Mb. 
95 
96 

3,95 
13,82 

3,07 
2,30 
1,97 
1,73 
0,33 
0,29 

97 Aentat ef'Dez•tt• orodukten oer tvne 
98 Tarlef 
99 2., 350 

100 Tra-ctlt 100 
101 4.1 450 
102 , ., 600 
103 1◄., 700 
104 1,.2 800 
105 .... 1150 
106 2 Mb. 1300 
107 
108 
109 T-io opbn11&II ..._. volumNloorbtliulia&: 

113 

Gnoldcltldt ... 1111 -.i 
v ...... 

o.oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

114 0• aemlddeld• vest• oabnmasten aer soort ••nslultlna 
1115 
116 Aalo,w(l/1) 134 
117 Aalo,w (NL) 124 
118 Dicllaal (l/1) 205 
119 I Dillllaal (NL) 195 
120 
121 
122 Aantlll fflltenden voordat d• lnltJ•t• ••nslultkosten teruaverdlend zlln. 
123 
124 Aalo,w (l/1) -1,41 
1251 Aa1o,w (NL) -1 .52 Gt1nldd•ld• --■ 1111-.i 
1261 Dlall■al (lit) -0.92 Varianllt 
127 I Dlallaal (NL) -0,97 
128 
129 Aental •-zett• nrodukt•n DIK tvne 
130 Tarlef 
131 "-- (l/1) 134 o.oo 
132 Aalo,w (NL) 124 0,00 
133 Dtlll■al (lit) 205 0,00 
134 Dicllaal (NL) 195 0,00 
1315 0,00 

F 

3.43 
19.16 

4,38 

-1,21 
0,09 
0.31 

0 

~ ::.,,')~::;*~":::--::;:::::::::::-~-.:;::=:,..-.::::; .. '~❖'x:::::-,:;::=:;:...~::::~ .. :::_::;_-.::;:,.:.::::>=:=::-=:::::»:-)v!.•, ,.,.,.,•❖~❖·•» ~,'::-.'"''' ~'"-"•» ,.,., -. , , ., ,, »' , -. ., ., -. -. ' ., ¾¥a i~~--;~::';t.,::.::.l:~:l,:l::.rillbmil':@ml+$::llii3l::::::.::.::::.::.fi::l#,,mMillk)Tumfs::.@fl~faTh1llilt/:fullli.i1::11Ml&,W..:filllilliR@lfill. 
139 I 
140 Aentet •fa•zett• arodukten a•r tvne 
141 Tarlef 
142 X-40t 13.15 0 ,00 
143 
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De vergelijking tussen begroting en werkelijke cijfers 

A I B 

~ 1 Maand 
2 TIM Maand 
3 
4 Verr,ell}klng van d• total• kosten per kostencategorle. 
5 
5 Ko1tencategorl• Bearotlng Werkelijk Ab1oluut Ver1chll al• % Ver,chll all % 
7 Ver1chll van begrotlng van werkelijk 
8 Afschriiving 6.445.000 00 6.134.000 00 -311 .000 00 -483% -5,07% 
9 Rente 2.130.333 33 2.134.000,00 3.66667 0,17% 0,17% 

10 Huur verbindina 000 000 000 tDEEL/01 tDEEL/01 
11 Onderhoud (extern) 1.008.366 67 732.84931 -275.517 36 -2732% -3760% 
12 Functieherstel (extern) 1.523.500,00 208.334,48 -1.315.165 52 -8633% -631.28% 
13 Abonnementen 7.120.833 33 7.085.469,27 -35.36406 -050% -050% 
14 Mutaties Infra 350.06667 42.28297 -307.783 70 -8792% -727 91% 
15 Mutaties klanten 1.023.166 67 8.00000 -1 .015.166 67 -9922% -12689,58% 
16 Overige oodrachten 752.333,33 1.568.006,50 815.67317 108 42% 52,02% 
17 Overiae Uitvoerinaskosten 2.321 .800 00 0,00 -2.321 .800 00 -100 00% tDEEL/01 
18 Reserve Uitvoerinaskosten 1.200.000 00 0,00 -1 .200.000 00 -10000% tDEEL/01 
19 Personeelskosten 2.675.833 33 3.681.824,64 1.005.991,31 3760% 2732% 
20 Overige Annaraatskosten 662.600,00 2.764.197 76 2.101 .597 76 31717% 7603% 
21 Reserve Apparaatskosten 166.666 67 1.175.57359 1.008.906 92 60534% 85,82% 
22 TOTALE KOSTEN: 27.380.500,00 25.534.538,52 -1.845.961,48 -6,74% -7,23% 

..l! i&~1&~1~~1mmmmt•~1m1~~1tW!llillill&wmwm~~imrnrnmfa1@il~wrn&•li1ili-.-w~mmmirnwmmmmmmmm 24 
25 Veruelilklna van de total• uren oar uursoort of afdelina 
26 
27 Afdeling Uur1oort Begroting Werkelijk Ab1oluut Ver1chil al• % Ver1chil ala ',4 
28 Ver1chil van begroting van werkelijk 
29 OM/Leiding Activiteiten 2.053 1.692 361 17,60% 21,36% 
30 (5011) Indirect/ Af.Nezig 640 392 248 38,75% 63,27% 
31 SUBTOTAAL 2.693 2.084 609 22,62% 29,24% 
32 
33 P&C Activiteiten 2.667 2.502 165 617% 6,58% 
34 (5012) lndirect/Af.Nezia 800 632 168 21 00% 26,58% 
35 SUBTOTAAL 3.467 3.134 333 9,60% 10,61% 
36 
37 AM Activiteiten 2.053 2.087 -34 -1 ,64% -1 ,61% 
38 5013) lndirect/Af.Nezig 640 469 171 26,72% 36,46% 
39 SUBTOTAAL 2.693 2.556 137 5,10% 5,37% 
40 
41 Proiecten Activiteiten 2.267 2.484 -217 -9,59% -8,75% 
42 5041) lndirect/Af.Nezig 940 1.007 -o7 -7,13% -o,65% 
43 SUBTOTAAL 3.207 3.491 -284 -8,87% -8,14% 
44 
45 SM Productmanaaement 1.920 238 1.682 87,60% 706,72% 
46 5042) LCM 400 166 234 58,50% 140,96% 
47 Managementsuocort 267 154 113 42,25% 73,16% 
48 INHUUROA -987 -987 100,00% tDEEL/0! 
49 lndirect/Af.Nezig 320 90 230 71,88% 255,56% 
50 SUBTOTAAL 1.920 648 1.272 66,25% 196,30% 
51 
52 OA Activiteiten 5.409 3.402 2.007 3711% 5900% 
53 5CM4) lndirect/Atw.zig 1.280 1.106 174 1359% 15 73% 
54 SUBTOTAAL 6.689 4.508 2.181 32,61% 48,39% 
55 
56 O&S Werkvoorbereidina 1.220 3.098 -1 .878 -153,93% -o0,62% 
57 (5043) Ooerationeel beheer 3.774 6 .785 -3.011 -79,77% -44,37% 
58 Tactisch beheer 2.792 1.830 962 34,46% 52,59% 
59 Admin. huur-infrastruc. 0 760 -760 tDEEL/0! -100,00% 
60 Admln. eiaen infrastruc. 0 576 -576 tDEEL/0! -10000% 
61 Overiae act. (65/75/80) 0 1.582 -1 .582 tDEEL/01 -10000% 
62 lndirect/afwezig 3.680 3 .689 -9 -0,24% -0,24% 
63 SUBTOTAAL 11.467 18.320 -o.853 -59,77% -37,41% 
64 
65 TOTAAL: 32.136 34.741 -2.605 -8,11% -7,50% 

...!!. e~~'!!-~~~~J!!-~~~~,Wfil.~&filfa_¾llt~'··<,)<<,~ll•:i@Jl ...!L ~)~~~)~~~~~-r~~~~:hl~ill@:~~~ 
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De vergelijking tussen begroting en -rkelljke eijfers 

A B C D E F Q 
61 
70 Actlvitelten: Bearotlng Werkelijk Abaoluut Verachil ala % Verachil ala % 
71 Verachil van bearotlng van werkelijk 
72 Aansluiting,'verhuizing Vvbd 914.935,11 189.210,62 -725.724 49 -79,32% -38355% 
73 Aansluitinci/Verhuizina NSDN 104.784,08 53.31015 -51.473 93 -4912% -9656% 
74 Aansluitinci/Verhuizina PABX 23.26844 151.37449 128.106 05 55056% 8463% 
75 Aansluitina/Vflrhuizina X-400 23.268,44 000 -23.26844 -10000% #DEEL.IOI 
78 Aansluiting!Verhuizing LAN-Beheer 46.935,11 438,TT -46.496,34 -99,07% -1059705% 
11 Aansluitinci/Verhuizina LAN-IC 0,00 000 000 #DEEL.IOI #DEEL.IOI 
78 Aansluitinci/Verhuizina SDACial 40.133,33 2.851,98 -37.281 35 -92,89% -1307 21% 
79 Aansluiting,'verhuizing Portofonie 0,00 134.481 98 134.481 98 #DEEL.IOI 10000'1(, 
80 Aansluitinci/Verhuizing Telerail 0,00 100.916,33 100.91633 #DEEL.IOI 10000,r, 
81 Aansluitinci/Verhuizina Mobiele Telefonie 0,00 55.06521 55.06521 #DEEL.IOI 10000'1(, 
82 Caoaciteitsoebruik Vvbc:1 10.278.026,86 7.228.289,44 -3.049.737 42 -29 67'1(, -4219'1(, 
83 Capaciteitsaebruik NSDN 2.411.925,47 2.432.110,55 20.18508 0,84'1(, 083'1(, 
84 Capaeiteitsoebruik PABX 4.068.126,77 3. 7 45.458,02 -322.668 75 -7,93'1(, -8 61'1(, 
85 Capaeiteitsoebruik X-400 159.726,77 82.70808 -77.018 69 -48 22% -9312% 
86 Ca0aeiteitsaebruik LAN-Beheer 314.471,91 380.753,68 66.28117 21,08% 1741% 
87 Capaeiteitsgebruik LAN-IC 0,00 25.865,73 25.865,73 #DEEL.IOI 100,00% 
88 Ca0aeiteitsaebruik SDACial 184.092,05 222.96654 38.874,49 21,12% 17,44% 
89 Capaeiteitsaebruik Portofonie 771.504,44 1.345.449,60 573.945,16 74,39% 4266% 
90 Capaeiteitsaebruik Telerail 4.624.837,77 3.778.614 30 -846.22347 -18,30% -22,40% 
91 Capaeiteitsoebruik Mobiele Telefonie 402.000,00 444.712 94 42.712 94 10,63% 9,60% 
92 Produktontwikkelina 557.606,41 490.102 34 -67.50407 -12,11% -13 77% 
93 Algemeen 2.454.857,04 4.670.232, 16 2.215.375,12 90,24% 47,44% 
94 TOTAAL: 27.380.500,00 25.534.912,91 -1.845.587,09 -6,74% -7,23% 

~ .mt~mtt@&)'m~mmmmm@1m@umil@mm1@mi11ummmmtm.1mmmmillllim@iatt100mtl[lm£1r,1t5Uwr@filfilll@m 
97 VefJleliJl<lna v•n de tot•le l<cnten per hoofdprodul<t 
98 
99 Hoofdprodukt Bearoting Werkelijk Abaoluut Verachil ala % Verachil ala % 
100 Verachil van begroting van werkelijk 
101 
102 Vvbd T otale kosten periode 11.333.852,54 7.548.221 67 -3.785.630 88 -3340% .5015% 
103 NSDN Totale kosten periode 3.458.669,05 3.047.004,22 -411 .664 83 -11,90% -13,51% 
104 PABX Totale kosten periode 8.839.547,27 7.760.045,32 -1 .079.501 95 -12,21% -13 91% 
105 X-400 T otale kosten periode 201 .296,79 86.945,96 -114.350 83 -56,81% -131 52% 
106 LAN-Beheer Totale kosten Deriode 739.468,77 434.752 95 -304.715 82 -41,21% -70 09% 
107 LAN-IC Totale kosten periode 0,00 607.878,11 607.87811 #DEEL.IOI 100 00% 
108 SDACial Totale kosten periode 298.614,98 258.661,86 -39.953,12 -13,38% -15,45% 
109 Portofonie Totale kosten periode 1.051.581,74 1.748.165,03 696.58329 66,24% 39,85% 
11 O T elerail Totale kosten period• 5.239.668,36 4.480.509,87 -759.158 49 -14,49% -16,94% 
111 Mob. Telef. Totale kosten periode 429.610,14 507.580,83 77.97070 18,15% 15,36% 
112 Plant-level Totale kosten periode 2.454.857,04 4.670.232, 16 2.215.375,12 90,24% 47,44% 
113 TOTAAL: 34.047.166,67 31 .149.997,98 -2.897.168,69 -8,51% -9,30% 

117 
118 Produkt Subprodukt Begroting Werkelijk Abaoluut Verachil ala % Verachil ala '.4 
119 Verachil van bearotlna van werkeliik 
120 Vvbd Norm. anal. 2 dr. 2.573 2.611 38,00 1,48% 146% 
121 I (verbindinaen) Norm. anal. 2 dr multidrop 1.508 0 -1 .508 00 -10000% #DEEL.IOI 
122 Biiz. anal. 2 dr. 644 2.959 2.31500 35947'1(, 7824% 
123 Biiz. anal. 2 dr. multidrop 813 0 -81300 -10000% #DEEL.IOI 
124 Norm. anal. 4 dr. 279 37 -242 00 -86,74% -654 05'1(, 
125 Norm. anal. 4 dr. multidrop 0 0 000 #DEEL.IOI #DEEL.IOI 
126 Biiz. anal. 4 dr. 11 62 51 00 463,64% 82,26% 
127 Biiz. anal. 4 dr. multidrop 62 0 -62 00 -100,00% #DEEL.IOI 
128 Digitaal 2.4 Kbps 0 0 0,00 #DEEL.IOI #DEEL.IOI 
129 Diaitaal 4.8 Kbps 0 0 000 #DEEL.IOI #DEEL.IOI 
130 Diaitaal 9.6 KbDS 14 64 5000 35714% 7813% 
131 Diaitaal 14.4 Kbps 0 44 44,00 #DEEL.IOI 10000% 
132 Digitaal 19.2 Kbps 0 35 35,00 #DEEL.IOI 100,00% 
133 Digitaal 64 Kbps 2 146 14400 7200,00% 9863% 
134 Digitaal 2 Mbps 51 42 -900 -17 65% -21 43% 
135 5.957 6 .000 4300 072% 072% 
136 
137 Vvbd Norm. anal. 2 dr. 40.777 29.713 -11.064 00 -2713% -3724% 
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De vergelijking tussen begroting en -rk•lijke cijfers 

A B C D E F 0 
138 (kilometers) Norm. anal. 2 dr multidroD 9.419 0 -9.41900 -100,00% #OEEUO! 
139 Biiz. anal. 2 dr. 9.198 22.911 13.71300 149,09% 5985% 
140 Biiz. anal. 2 dr. multidroD 4.897 0 -4.897,00 -100,00% #DEEL/0! 
141 Norm. anal. 4 dr. 20.168 357 -19.811 00 -9823% -554930% 
142 Norm. anal. 4 dr. multidroD 0 0 0,00 #DEEL/0I #OEEL/0I 
143 Biiz. anal. 4 dr. 160 527 36700 22938% 6964% 
144 Biiz. anal. 4 dr. multidrop 533 0 -533,00 -10000% #DEEL/0I 
145 Diaitaal 2.4 KbDs 0 0 000 #DEEL/0I #DEEL/0! 
146 Oigitaal 4.8 KbDS 0 0 000 #DEEL/0I #DEEL/0I 
147 Oigitaal 9.6 Kbps 185 1.674 1.489,00 804,86% 88,95% 
148 Diaitaal 14.4 Kbps 0 2.126 2.12600 #DEEL/0I 10000% 
149 Diaitaal 19.2 Kbps 0 1.984 1.98400 #DEEL/0I 10000% 
160 Oiaitaal 64 KbDS 166 4.989 4.823,00 290542% 9667% 
151 Diaitaal 2 MbDS 1.430 1.101 -329 00 -2301% -2988% 
152 86.933 65.382 -21 .551,00 -24 79% -32,96% 
153 
154 NSDN Digitaal 2.4 Kbps 27 11 -16,00 -59,26% -145,45% 
155 Transactieverbindina (2.4) 244 461 217,00 88,93% 47,07% 
156 Diaitaal 4.8 KbDS 0 0 0,00 #DEEL/0I #DEEUO! 
157 Oigitaal 9.6 KbDs 727 602 -125,00 -1719% -20,76% 
158 Digitaal 14.4 Kbps 46 44 -2,00 -4,35% -4,55% 
159 Diaitaal 19.2 Kbps 20 20 0,00 0,00% 0,00% 
160 Diaitaal 48 KbDS 0 0 0,00 #DEEL/0I #DEEL/0! 
161 Digitaal 64 Kbps 155 32 -123 00 .79 35% -384,38% 
162 1.219 1.170 -49,00 -4,02% -4,19% 
163 
164 PABX Anal""" Utrecht 5.651 6.184 533,00 943% 862% 
165 Analooa Overia NL. 8.199 9.371 1.172,00 1429% 1251% 
166 Diaitaal Utrecht 4 18 1400 35000% 77,78% 
167 Digitaal Overig NL. 1 1 0,00 000% 000% 
168 13.855 15.574 1.719,00 1241% 11,04% 
169 
170 X-400 7.362 8.560 1.198,00 16,27% 14,00% 

.!.!! 
t~~tr~1wi111r~1mm~Wf[l~~i~]Jf~it\1[~~!i[!fU][!UUi~ft1i!U!tii~~1i~UiiUi11![ilt~Jfit1]lli1!U~~~~1t~lt~11mi~~~~mimt1mm1uut11 .m 

173 Veraelf/klna van de oobrenasten oer hoofdorodukt 
174 
175 Begroting Werkefijk Absoluut Verschil als % Verschil als % 
176 Verschil van begroting van werkelijk 
177 Vvbd Tot. 00brenast Deriode 14.078.276,00 16.899.438,15 2.821 .162, 15 20,04% 16,69% 
178 NSDN Tot. opbrengst periode 2.879.000,00 495.906,86 -2.383.093, 14 -82,78% -480,55% 
179 PABX Tot. 00brenast periode 7.099.700,00 4.904.340,66 -2.195.359,34 -30,92% -44,76% 
180 X-400 Tot. 00brenast Deriode 387.241 ,20 350.32713 -36.914 07 -9,53% -1054% 
181 LAN-Beheer Tot. 00brenast 0eriode 400.000,00 9.196,90 -390.803, 10 -97,70% -4249,29% 
182 LAN-IC Tot. opbrenast periode 0,00 489.404,87 489.404,87 #DEEL/0I 10000% 
183 SDACial Tot. opbrenast Deriode 1.400.000,00 14.191,21 -1 .385.808 79 -98,99% -9765,26% 
184 Portofonie Tot. 00brenast 0eriode 683.666,67 0,00 -683.666,67 -10000% #DEEUO! 
185 Telerail Tot. 00brenast Deriode 6.303.666 67 9.202.109 60 2.898.442,93 45,98% 3150% 
186 Mob. Telef. Tot. opbrengst periode 478.000,00 0,00 -478.000,00 -100,00% #DEEUO! 
187 Plant-level Tot. opbrengst periode 0,00 0,00 0,00 #DEEL/0! #DEEL/0! 

191 
192 Begroting Werkelijk Absoluut Verschil als % Verschil als 0.4 
193 Verschil van bearoting van werkelijk 
194 Vvbd Totale winst periode 2.744.423,46 9.351 .216,48 6.606.793,02 240 74% 70,65% 
195 NSDN Totalewinstperiode -579.669,05 -2.551 .097,36 -1 .971.428,31 340,10% 77,28% 
196 PABX TotalewinstDeriode -1 .739.847,27 -2.855.704,66 -1 .115.857,39 6414% 3907% 
197 X-400 TotalewinstDeriode 185.94441 263.38117 77.436,76 4165% 2940% 
198 LAN-Beheer Totale winst Deriode -339.468,77 -425.556,05 -86.087,28 25 36% 20 23% 
199 LAN-IC Totale winst Deriode 0,00 -118.473,24 -118.473 24 #DEEL/0I 100 00% 
200 SDecial Totale winst periode 1.101.385,02 -244.470,65 -1.345.855 67 -122,20% 550,52% 
201 Portofonie Totalewinstperiode -367.915,08 -1 .748.165,03 -1 .380.249,95 375,15% 78,95% 
202 Telerail Totale winst Deriode 1.063.998,31 4.721.599,73 3.657.601 42 343,76% 77,47% 
203 Mob. Telef. Totale winst periode 48.389,86 -507.580,83 -555.970,70 -1148,94% 109,53% 
204 Plant-level Totale winst periode -2.454.857,04 -4.670.232,16 -2.215.375,12 90,24% 47,44% 
205 TOTAAL: -337.616,13 1.214.917,40 1.552.533,53 -459,85% 127,79% 
2iii •iwt,1m.t1rn®:'.m@@mmrnttmtt.mtirnrnrnimmwwimwrmt1ifmt1mt1t:Tmtwrnml*-Tmlln1®t1::Yf*-}fu"i"i1wmm.W:t:1mi 
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Bijlage 11. De formules uit bet model 
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Bijlage 12. De verbinding tussen activiteiten van bet model en de uursoorten 

Activiteit Omschrijving uursoort Regels in bet Splitsbaar per Uren 
begroting model hoofdprodukt 

Aansluiting/Verhuizing Mutaties: nieuw 110 Ja 300 

Mutaties: verhuizing 111 Ja 80 

Werkvoorbereiding 130 Ja 3.200 

Capaciteitsgebruik Functieherstel 98+99 Ja 2.320 

Functiehandhaving 101 t/m 108 Ja 7.650 

Produktontwikkeling Produktmanagement 78 Ja 5.760 

LCM 79 Nee 1.200 

Tactisch beheer 116 t/m 128 Ja 8.377 

Algemeen Totaal OM/Leiding 27 t/m 34 Nee 6.160 

Totaal P & C 39 t/m 46 Nee 8.000 

Totaal AM 51 t/m 63 Nee 6.160 

Totaal Projecten 71 t/m 73 Ja 6.800 

Rest SM 80 Nee 800 

Totaal OA 87 t/m 92 Ja 13.268 

Rest Operations & 112 + 114 Ja 1.433 
Services. 

Totaal Indirect/afwezig 36+48+68+ Nee 24.900 
75+83+94+ 
141 

96.408 
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Bijlage 13. De verbinding tussen de kostencategorieen en de 
rekeningnummers 

l~tegorie Rekeningnummers 

1) Afschrijving / Lease 44720+47010+47012 

2) Rente 47011 +47013 

3) Onderhoud (extern) 41099+41199+41299+44101 +44102+44103+44203+ 
44221 +44401 +44402 

4) Functieherstel (extern) 44111 +44112+44113+44151 +44204+44220 

5) Abonnementen 44202+44205+44206+44208+44209+44211 +44212+ 
44214+44215+44216+44460 

6) Mutaties Infra 44213 

7) Mutaties Klantenorders 44131 +44132+44141 +44161 

8) Overige opdrachten 44121 +44171 +44191 +44200+44201 +44207+44210+ 
44217+44297+44298+44301 +44310+44311 +44312+ 
44410+44411 +44412+44413+44414+44415+44416+ 
44417+44418+44419+44431 +44440+44450+44451 + 
44452 + 44453 + 44454 + 44455 + 44456 + 44457 + 44458 + 
44459 + 44500 + 4451o+44600+44601 + 44602 + 44603 + 
44610+44611 +44620+44621 +44630+44631 +44700+ 
44701 +44702+44710 

9) Overige uitvoeringskosten 44432 + 44433 + 44434 

10) Reserves Uitvoeringskosten 44899 

11) Personeelskosten 40099 + 40299 + 40399 + 40499 + 40599 + 40699 + 44430 

12) Overige Apparaatskosten 42002 + 42299 + 43099 + 44099 + 45099 + 46099 + 48099 + 
48199 + 48299 + 49100+ 49200 + 92099 + 92199 + 93099 + 
95000 

13) Reserves Apparaatskosten 48399 + 48499 + 48999 
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Bijlage 14. De omschrijving van de celnamen uit bet "Scenario"-blad 

Cel Celnaam Omschrijving 

Cl Naam Scenario De naam van het scenario 

C2 Omschrijving_ Scenario Een omschrijving van het scenario 

05 Afzetverandering De verandering van de afzet in %voor alle produkten 

06 Onderhoudverandering De verandering van de onderhouds- en 
functieherstelkosten in % voor alle produkten 

09 Productcodel De code van het produkt voor Vvbd, NSDN, Telefonie 
en X-400 

E9 Productcode2 De code van het produkt voor de overige produkten 

010 Verschil afzet eenheden Verandering van de afzet in eenheden van productcodel - -

ElO Verschil afzet waarde Verandering van de afzet in guldens van productcode2 - -
011 Afschrijvingen De afschrijvingen per jaar 

012 Rente De rentekosten per jaar 

013 Huur _ eigen _ verbindingen De kosten voor huur van eigen verbindingen 

E13 Aantal _ verbindingen Het aantal extra verbindingen 

014 Huur _ externe _ verbindingen De kosten voor huur van externe verbindingen 

015 Onderhoud De onderhoudskosten per jaar 

016 Functieherstel De functieherstelkosten per jaar 

D17 Abonnementen De kosten van abonnementen, zoals bv. PTT-netlijnen 
per jaar 

D18 Mutaties infra De eenmalige aansluitkosten van verbindingen 

019 Overige _ kosten De overige kosten per jaar 

020 Verandering_ afschr. _ termijn De verandering van de afschrijvingstermijn in een % 
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